Załącznik
do Zarządzenia Nr 170.2020
Dyrektora MOPS
z dnia 23.12.2020 r.
Wniosek
Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na użytkowanie komputera/komputera przenośnego1
o numerze inwentarzowym …………………...……… poza siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie na potrzeby: pracy zdalnej / ………………………………………….2
w okresie: od …………………. do ……………………… .
Potwierdzam jednocześnie zapoznanie się z treścią poniższego Regulaminu użytkowania komputerów
poza siedzibą MOPS i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

…………………………………………
(data i podpis wnioskującego)

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody3

…………………………………………
(podpis Dyrektora MOPS)

Regulamin użytkowania komputerów poza siedzibą MOPS
1.

2.
3.

4.

5.

6.

1
2
3

Każdy Użytkownik komputera/komputera przenośnego winien zapoznać się z Regulaminem
użytkowania komputerów poza siedzibą MOPS oraz pisemnie zobowiązać się do jego
przestrzegania.
Komputer lub komputer przenośny użytkowany poza siedzibą MOPS może być wykorzystywany
wyłącznie w celu realizacji zadań służbowych wynikających z zakresu obowiązków Użytkownika.
W przypadku przechowywania na komputerze danych osobowych lub stanowiących tajemnicę
Pracodawcy, Użytkownik zobowiązany jest do ich przechowywania na dysku szyfrowanym,
zabezpieczonym co najmniej 8 znakowym hasłem (duże, małe litery, znaki specjalne lub cyfry).
Na komputerach przenośnych przeznaczonych do zewnętrznych prezentacji multimedialnych
nie powinny, o ile jest to możliwe, znajdować się dane osobowe lub stanowiące tajemnicę
Pracodawcy.
W przypadku kradzieży lub zgubienia komputera udostępnionego do pracy poza siedzibą MOPS,
Użytkownik powinien natychmiast powiadomić o tym osobę odpowiedzialną za ochronę danych
(IOD), zaznaczając jednocześnie, jakiego rodzaju dane były na tym urządzeniu przechowywane.
Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia komputera przenośnego w czasie transportu,
a w szczególności:
1) zaleca się przenoszenie komputera przenośnego w specjalnym futerale. Dobrym sposobem
na zmylenie potencjalnego złodzieja jest przenoszenie komputera przenośnego w zwykłej
teczce - aktówce. Sugeruje to przenoszenie dokumentów a ukrywa fakt transportu
komputera przenośnego;
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2)

zabrania się pozostawiania komputera w samochodzie podczas postoju w miejscu
publicznym bez nadzoru. Złodzieje dysponują aparaturą umożliwiającą wykrywanie nawet
ukrytych komputerów przenośnych;
3) podczas jazdy samochodem zaleca się przechowywanie komputera przenośnego
pod tylnym siedzeniem kierowcy. Zabrania się przewożenia go np. na siedzeniach, co może
skutkować kradzieżą na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych lub w korkach.
7. W przypadku, gdy komputer przenośny pozostawiony jest w miejscu dostępnym dla osób
nieupoważnionych, Użytkownik jest zobowiązany do stosowania kabla zabezpieczającego.
W szczególności dotyczy to zabezpieczenia komputera na stanowisku pracy, podczas
konferencji, prezentacji, szkoleń, targów itp.
8. W przypadku pozostawiania komputerów przenośnych w biurze zaleca się umieszczanie
ich po zakończeniu pracy w zamykanych szafkach.
9. Użytkownik komputera udostępnionego do pracy poza siedzibą MOPS jest zobowiązany
do regularnego tworzenia kopii bezpieczeństwa danych na serwerze lub na określonych
nośnikach (pendrive, CD, DVD). Nośniki z takimi kopiami powinny być przechowywane
w bezpiecznym miejscu, z uwzględnieniem ochrony przed dostępem osób niepowołanych.
10. Pracując na komputerze przenośnym w miejscach publicznych i środkach transportu, Użytkownik
zobowiązany jest chronić wyświetlane na monitorze informacje przed wglądem osób
nieupoważnionych.
11. Pracodawca zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykorzystywania komputera użyczonego
Pracownikowi do użytkowania poza siedzibą MOPS
Zapoznałem się z treścią Regulaminu użytkowania komputerów przenośnych i zobowiązuję
się do przestrzegania zasad w nim zawartych.
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie
(-) Małgorzata Mruszczyk
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