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1. Wstęp
Instrukcja stanowi wykaz procedur oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych
mających na celu, zgodnie z art. 32 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zabezpieczyć
przetwarzane dane osobowe przed: przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą,
modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych oraz
nieuprawnionym dostępem do danych osobowych
2. Zabezpieczenia fizyczne:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

zabezpieczono dostęp do kluczowej infrastruktury w postaci budynków/pomieszczeń
biurowych/archiwów/serwerowni, miejsc przechowywania kopii bezpieczeństwa;
funkcjonuje portiernia;
wdrożono zasadę dostępu osób nieupoważnionych do miejsc przetwarzania danych
wyłącznie w obecności osoby upoważnionej (praca personelu sprzątającego w godzinach
pracy i w obecności osób upoważnionych);
rozmieszczenie komputerów/drukarek/xero ogranicza dostęp osób nieupoważnionych;
ograniczenie fizycznego dostępu do miejsc, gdzie znajdują się nienadzorowane gniazdka
sieciowe (np. sale konferencyjne, korytarze);
krytyczne elementy infrastruktury zabezpieczono w zamykanych na klucz szafach
serwerowych;
rozdzielnie elektryczne zabezpieczono w szafach zamykanych na klucz;
dostęp do pomieszczeń (w tym biurowych) zabezpieczono drzwiami zamykanymi
na klucz/drzwiami ognioodpornymi / drzwiami antywłamaniowymi;
dostęp do serwerowni zabezpieczono drzwiami z zamkiem kodowym;
dostęp do archiwum zabezpieczono drzwiami zamykanymi na klucz;
dostęp do dokumentacji/danych w pomieszczeniach zabezpieczono w zamkniętych
niemetalowych szafach/w zamkniętych metalowych szafach;
obiekt/pomieszczenia
chronione
są
przez
system
alarmowy/zabezpieczenia
antywłamaniowe/kraty/rolety przeciwwłamaniowe;
zapewniono ochronę obiektu - firma ochroniarska;
wdrożono system kontroli dostępu/kontrola dostępu do pomieszczeń serwerowni i punktów
dystrybucyjnych sieci;
stosowana jest Polityka kluczy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji.

3. Zabezpieczenia techniczne:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zastosowano agregat prądotwórczy, UPS do serwera/UPS podtrzymujący zasilanie serwera
/UPS na kluczowych elementów systemu IT;
zastosowano monitoring wizyjny w obrębie obiektu i w otoczeniu;
serwerownia wyposażona w system gaszenia – gaśnice;
czujnik dymu w serwerowni;
klimatyzacja w serwerowni;
archiwum - składowanie dokumentacji papierowej na podwyższeniu;
czujnik dymu w archiwum.

4. Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych
Celem procedury jest minimalizacja ryzyka przetwarzania danych przez osoby nieupoważnione.
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1.

Dostęp do systemu informatycznego (np. stacji roboczej, dysku sieciowego, programu
lub aplikacji, poczty elektronicznej) nadawany jest każdemu użytkownikowi w formie
indywidualnego identyfikatora (loginu).
2. Każdemu użytkownikowi uprzywilejowanemu (administratorowi) nadawane jest indywidualne
konto administracyjne.
3. Nadawanie, zmiana, odbieranie uprawnień użytkownika do zasobów i aplikacji odbywa
się na polecenie przełożonych (lub innych osób upoważnionych).
4. Za wykonanie czynności nadawania, zmiany, odbierania uprawnień użytkownikowi odpowiada
administrator/informatyk.
5. Powyższą procedurę wykonuje się zgodnie z Załącznikiem 01d Upoważnienie
do przetwarzania danych osobowych.
6. Obowiązuje zasada minimalizacji uprawnień.
7. Identyfikator użytkownika po wyrejestrowaniu z systemu informatycznego nie może być
przydzielany innej osobie.
8. Użytkowników obowiązuje zasada pracy na własnym koncie. Zabronione jest umożliwianie innym
osobom pracy na koncie innego użytkownika. Zasada ta obowiązuje również administratorów
systemów.
9. W przypadku pracy z uprawnieniami użytkownika uprzywilejowanego, każdy Administrator
systemu zobowiązany jest do bieżącej pracy na koncie roboczym. Użycie tzw. konta
administracyjnego (np. "root" lub "admin") dopuszczalne jest jedynie w sytuacjach awaryjnych
lub podczas poważnych zmian wprowadzanych w administrowanym systemie.
10. Stosowany jest system uwierzytelniania dla wszystkich systemów login + hasło.
5. Metody i środki uwierzytelnienia (polityka haseł)
Celem procedury jest zapewnienie, że do systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe
mają dostęp jedynie osoby do tego upoważnione.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Pierwsze (pierwotne) hasło użytkownika nadawane jest przez administratora i przekazywane
mu w poufny sposób.
Użytkownik systemu zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany tego hasła.
Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.
W przypadku, gdy użytkownik zapomni hasła, administrator nadaje go ponownie, w trybie
pierwszego (pierwotnego) ustawienia.
Hasła nie mogą być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł
wykorzystywać: dat, imion, nazwisk, inicjałów, numerów rejestracyjnych samochodów, numerów
telefonów.
Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie
przez nie ważności.
Zabronione jest zapisywanie haseł w sposób jawny oraz przekazywanie ich innym osobom.
Standard hasła: (hasło 8 – znakowane, zmieniane co 60 dni/do programu POMOST,
ŚWIADCZENIA RODZINNE hasło 8 –znakowane, zmieniane co 30 dni/do poczty: hasło 8 –
znakowane, zmieniane co 365 dni. Zmiana hasła jest wymuszana przez system/Użytkownicy są
zobowiązani do samodzielnej zmiany hasła).
Zastosowano mechanizm blokady dostępu po 3 próbach nieudanego logowania się (tam gdzie
jest to możliwe).
Hasła administracyjne zdeponowane są w sejfie (lub w innym bezpiecznym miejscu).
W przypadku utraty uprawnień przez osobę administrującą systemem należy niezwłocznie
zmienić hasła, do których miała dostęp.
W przypadkach awaryjnych (np. nieobecność administratora) hasło może być przekazane
decyzją (Kierownika Sekcji Informatyki) osobie zastępującej administratora.
Po ustaniu sytuacji awaryjnej, Administrator jest zobowiązany do zmiany hasła.
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6. Procedura tworzenia kopii zapasowych
Ustalenia ogólne:
1. Osobą odpowiedzialną za tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych w MOPS jest operator
kopii zapasowych.
2. Lista operatorów kopii zapasowej w MOPS znajduje się w Operatorzy kopii zapasowych, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do Instrukcji.
3. Kopie zapasowe wykonywane są na dyskach twardych serwerów oraz taśmach.
4. Wykonane kopie baz danych są natychmiast po wykonaniu automatycznie kopiowane
na inny nośnik magazynujący. Codziennie rano operator kopii zapasowych przenosi wykonane
kopie na docelowy nośnik magazynujący, przechowywany w ognioodpornej szafie z zamkiem
szyfrowym, umiejscowionej w innej części budynku. Docelowy nośnik magazynujący znajduję się
poza sejfem tylko na czas przeniesienia kopii danych.
5. Kopie baz danych są przechowywane przez okres 5 lat.
6. Docelowe nośniki magazynujące, po zapełnieniu są ewidencjonowane zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 do Instrukcji - Rejestr nośników komputerowych.
7. Każda kopia zapasowa jest sprawdzana pod kątem poprawności jej wykonania, najpóźniej
następnego dnia roboczego po jej wykonaniu.
8. Raz w miesiącu wykonuje się sprawdzenia polegającego na pełnym odtworzeniu najbardziej
aktualnej kopii zapasowej systemu informatycznego oraz bazy danych na której pracuje
(jeśli baza danych istnieje).
9. W przypadku stwierdzenia braku możliwości prawidłowego odtworzenia którejkolwiek
z kopii zapasowych, należy bezzwłocznie taką kopię wykonać, a następnie dokonać ponownego
jej sprawdzenia.
6.1. Procedura tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych
1.
2.

3.
4.

Kopie zapasowe zbiorów danych wykonywane są w każdym dniu roboczym w godzinach
nocnych.
Proces wykonania kopii zapasowej zbioru danych wykonuje się automatycznie za pomocą
odpowiedniego skryptu przygotowanego przez operatora kopii zapasowych bądź mechanizmu
wbudowanego w dany system informatyczny lub przez operatora kopii.
Uruchamianie skryptów, o których mowa w pkt 2 jest zaplanowane w harmonogramie zadań
systemu operacyjnego serwera.
Kopie zapasowe zbiorów danych wykonywane są metodą całościową.
6.2. Procedura tworzenia kopii zapasowych systemów informatycznych

1.

Częstotliwość tworzenia kopii dla poszczególnych systemów:
1) Komputer lokalny – brak kopii; użytkownik sam odpowiada za zabezpieczenie danych
znajdujących się na komputerze lokalnym;
2) Domena – raz do roku lub częściej zależnie od potrzeb;
3) Poczta elektroniczna – kopia serwera wykonywana jest raz do roku lub częściej, zależnie
od potrzeb; za kopię korespondencji na komputerze lokalnym odpowiada użytkownik;
4) Pomost – raz do roku lub częściej zależnie od potrzeb. Należy przy tym gromadzić
aktualizacje i pakiety poprawek umożliwiające poprawne odtworzenie całości systemu;
5) ŚR – raz do roku lub częściej zależnie od potrzeb. Należy przy tym gromadzić aktualizacje
i pakiety poprawek umożliwiające poprawne odtworzenie całości systemu;
6) PCPR - raz do roku lub częściej zależnie od potrzeb. Należy przy tym gromadzić
aktualizacje i pakiety poprawek umożliwiające poprawne odtworzenie całości systemu;
7) eDok – raz do roku lub częściej zależnie od potrzeb. Należy przy tym gromadzić aktualizacje
i pakiety poprawek umożliwiające poprawne odtworzenie całości systemu;
8) Płatnik - raz do roku lub częściej zależnie od potrzeb. Należy przy tym gromadzić
aktualizacje i pakiety poprawek umożliwiające poprawne odtworzenie całości systemu;
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9)

2.

Wf-Gang – raz do roku lub częściej zależnie od potrzeb. Należy przy tym gromadzić
aktualizacje i pakiety poprawek umożliwiające poprawne odtworzenie całości systemu;
10) Wf-Fakir- raz do roku lub częściej zależnie od potrzeb. Należy przy tym gromadzić
aktualizacje i pakiety poprawek umożliwiające poprawne odtworzenie całości systemu;
11) Wf- Best- raz do roku lub częściej zależnie od potrzeb. Należy przy tym gromadzić
aktualizacje i pakiety poprawek umożliwiające poprawne odtworzenie całości systemu;
12) Wf-Mag- raz do roku lub częściej zależnie od potrzeb. Należy przy tym gromadzić
aktualizacje i pakiety poprawek umożliwiające poprawne odtworzenie całości systemu;
13) PlanB - raz do roku lub częściej zależnie od potrzeb. Należy przy tym gromadzić aktualizacje
i pakiety poprawek umożliwiające poprawne odtworzenie całości systemu.
Kopie zapasowe systemów informatycznych tworzone są metodą całościową i przechowywane
przez okres 5 lat.

7. Utylizacja elektronicznych nośników i wydruków oraz czyszczenie danych
1.

2.

3.
4.

Podlegające likwidacji uszkodzone lub przestarzałe nośniki a szczególności twarde dyski
z danymi osobowymi ze stacji roboczych i laptopów/pendrive/pamięci flash/dyski SSD/płyty
DVD/telefony komórkowe/smartfony są niszczone w sposób fizyczny w tym również komisyjnie
w/g Załącznika Protokół zniszczenia uszkodzonych nośników, (załącznik nr 4 do Instrukcji).
Stosowana metoda niszczenia, to fizyczne niszczenie (pocięcie, nawiercenie, młotkowanie).
Nośniki informacji zamontowane w sprzęcie IT a w szczególności twarde dyski muszą być
wyczyszczone specjalistycznym oprogramowaniem zanim zostaną przekazane poza obszar
organizacji (np. sprzedaż lub darowizna komputerów stacjonarnych/laptopów/smartfonów).
Dokumentacja papierowa niszczona jest w niszczarkach paskowych oraz tam, gdzie
to wymagane w niszczarkach o podwyższonym standardzie.
Dokumentacja papierowa niszczona jest za pośrednictwem firmy niszczącej dokumenty. Firma
zobowiązana jest do wykazania się bezpieczną procedurą utylizacji (np. posiadać certyfikat
ISO27001, nagrania z procesu utylizacji.

8. Procedura zabezpieczenia systemu informatycznego
8.1. Bezpieczeństwo przetwarzania danych poza organizacją
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Użytkownicy komputerów przenośnych wynoszonych poza obszar organizacji, na których
są przetwarzane dane osobowe są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
i podpisania Regulaminu użytkowania komputerów przenośnych, zgodnie z załącznikiem nr 5
do Instrukcji.
Jeśli jest stworzona, stosuje się Procedurę zabezpieczenia sprzętu mobilnego.
Stosuje się szyfrowanie (truecrypt/veracrypt/bitlocker) dysków komputerów przenośnych
zawierających dane osobowe, jeśli wynoszone są poza obszar organizacji.
Dane osobowe na komputerach przenośnych wynoszonych poza obszar organizacji muszą być
przechowywane na zaszyfrowanych partycjach.
Dyski przenośne/pendrive wynoszone poza organizację muszą być zaszyfrowane.
Sprzęt mobilny (smartfony/tablety) zabezpieczono mechanizmem uwierzytelniania.
Sprzęt mobilny wyposażony jest w oprogramowanie umożliwiające jego nadzór, blokowanie
dostępu, czyszczenie zawartości.
W przypadku użycia komputerów przenośnych lub sprzętu mobilnego do zdalnego dostępu
do zasobów wewnętrznej sieci przez Internet, stosuje się szyfrowanie tego połączenia
z użyciem VPN (np. przez Informatyka/Księgową).
W przypadku użycia komputerów przenośnych lub sprzętu mobilnego do zdalnego dostępu
do zasobów wewnętrznej sieci przez Internet uwierzytelnienia dokonuje się (z użyciem loginu
i podania hasła).
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8.2. Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do sieci lokalnej
Stosowane zabezpieczenia mają na celu zabezpieczenie systemów informatycznych
przed nieautoryzowanym dostępem do sieci lokalnej np. przez programy szpiegujące, hackerów.
1.

Dokonuje się aktualizacji oprogramowania (firmware/sterowniki) urządzeń sieciowych oraz innych
(np. w urządzeniach jak: routery, switche, access pointy, firewalle, macierze, drukarki, skanery).
2. Dokonywana jest konfiguracja urządzeń sieciowych oraz innych (routery, switche, access pointy,
firewalle, macierze, drukarki, skanery) w celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem
do nich (np. zmiana domyślnych haseł na urządzeniach, zmiana domyślnych nazw kont
administratora w urządzeniach, konfiguracja portów na routerze).
3. Dokonuje się aktualizacji oprogramowania systemów i aplikacji (systemy operacyjne
na
stacjach
roboczych/systemy
operacyjne
serwerów/przeglądarki
www/CMS
(Wordpress)/Adobe/Flash/Java/inne). Aktualizacja dokonywana jest zgodnie z zaleceniami
producentów oraz opinią rynkową co do bezpieczeństwa i stabilności nowych wersji
(np. aktualizacje, service pack-i, łatki).
4. Monitoring usług sieciowych, np.: (np. DHCP, DNS, SSH, http, FTP, SMTP) oraz utrzymuje
się niezbędne usługi oraz dezaktywuje pozostałe.
5. Zastosowano system antywirusowy (na serwerze, na stacjach roboczych).
6. Zastosowano filtr antyspamowy.
7. Stosowany jest Firewall/ (programowy na serwerze opartym o iptables, na stacjach roboczych).
8. Zastosowano mechanizmy kontroli dostępu do sieci w postaci: (technikę NAT).
9. Zastosowano blokada dostępu do określonych stron.
10. Zastosowano inne mechanizmy monitorujące przeglądanie Internetu przez użytkowników
(blokowanie określonych stron internetowych, zbieranie z pomocą iptables logów dotyczących
dostępu do stron internetowych).
11. Sieć bezprzewodową zabezpieczono (technologią WPA2).
8.3. Zabezpieczenia infrastruktury IT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zapewniono redundantne łącza internetowe.
Serwer wyposażono w macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami
awarii pamięci dyskowej.
Zastosowano wirtualizację serwerów.
Zabezpieczono hasłem dostęp do portów fizycznych (Ethernet) celem uniemożliwienia zmian
konfiguracji przez osoby nieupoważnione.
Dokonano dezaktywacji nieużywanych gniazd sieciowych (np. przez wypięcie przewodów
lub wyłączenie portów na switchu).
Na stacjach roboczych zastosowano „zahasłowane wygaszacze ekranu”, aktywowane
po 10 minutach nieaktywności użytkownika.
Ustawienie monitorów uniemożliwiające wgląd w dane przez osoby postronne.
8.4. Zabezpieczenia aplikacji

1.
2.
3.
4.

Zapewniono rozliczalność operacji dla pracy w kluczowych aplikacjach/bazach/serwerach plików.
W ramach rozliczalności logowane są operacje tworzenia, zmiany (historii zmian), usuwania
rekordu, wglądu w dane, eksportu danych do plików.
Zabezpieczono
interfejsy
programistyczne
poprzez
zmianę
domyślnych
loginów
i haseł/wyłączenie dostępu zdalnego, gdy nie jest wymagany.
Zabezpieczenie testowych wersji aplikacji poprzez zmianę domyślnych loginów
i haseł/wyłączenie dostępu zdalnego, gdy nie jest wymagany.

9. Procedura wykonywania przeglądów i konserwacji
1.

Stosowane jest oprogramowanie do inwentaryzacji
oprogramowania na stacjach roboczych (serwerach).

infrastruktury

IT/zainstalowanego
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Stosowany jest system do monitoringu aktywności użytkowników.
Administrator/Informatyk jest odpowiedzialny za monitoring/przegląd logów aktywności aplikacji
/baz.
Administrator/Informatyk jest odpowiedzialny za monitoring/przegląd logów aktywności
oraz uprawnień użytkowników i administratorów.
Administrator/Informatyk odpowiada za optymalizację zasobów serwerowych, wielkości pamięci
i dysków, optymalizację baz danych.
Administrator/Informatyk odpowiada za sprawdzanie poprawności działania systemu IT,
w tym: stacji roboczych, serwerów, drukarek, baz danych, aplikacji, poczty email.
Administrator/Informatyk
odpowiada
za
identyfikację
i
przyjmowanie
zgłoszeń
o nieprawidłowościach w działaniu systemu informatycznego oraz oprogramowania celem
ich niezwłocznego usunięcia.
W przypadku napraw dokonywanych na zewnątrz (z komputerów należy uprzednio wymontować
dyski i wszelkie nośniki, z urządzeń mobilnych karty pamięci, usunąć dane
z nośnika z użyciem specjalistycznego oprogramowania).
W przypadku naprawy sprzętu z danymi osobowymi na nośniku - rekomendowane jest zawarcie
specjalnego zapisu w umowie serwisowej, gwarantującego bezpieczną naprawę (należy
na to zwrócić uwagę przy zakupach sprzętu).
W przypadku naprawy sprzętu z danymi osobowymi na nośniku - rekomendowane jest
przekazywanie do naprawy uszkodzonego sprzętu z danymi zaszyfrowanymi na dysku/karcie
pamięci. Sprzęt przekazywany jest do serwisu bez podania hasła.
Rekomendowane jest korzystanie z serwisu, który dokonuje napraw u klienta (umowy
gwarancyjne on-site).
Czynności konserwacyjne i naprawcze wykonywane przez osoby nieposiadające upoważnień
do przetwarzania danych (np. specjalistów z firm zewnętrznych) muszą być wykonywane
pod nadzorem osób upoważnionych.
Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze sprzętu komputerowego oraz uaktualnienia systemu
informatycznego
wykonywane
przez
podmiot
zewnętrzny,
powinny
odbywać
się na zasadach określonych w szczegółowej umowie z uwzględnieniem klauzuli dotyczącej
ochrony danych.
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Małgorzata Mruszczyk
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