
1. Czy na stronie www są pełne danych IOD'/

tak - https://sp4,graiewo,com/obowiazel(-informacVinV/

2. Wrrosirny o dokunlentację potwierdzająca rcalizację zadań przez IOD lub opis jego
dzlałań od dnia 25 maja 2018 roku (zadtlńwynikającychzart.39 rozporządzentaRoDo)

Odnosząc się do udostępnienia dokumentacji w wymienionej , informuję iż dokumenty te mają
charakter wewnętrzny - organizacyjny i porządkowy i nie mogą być udostępnione w trybie ustawy o

dostępie do informacji publicznej, Stanowią one dokumentację wewnętrzną wspomagającą pracę
administratora i inspektora ochrony danych w zakresie wdrażania odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami
rozporządzenia oraz gwarantowało realizację zasady rozliczalności przed organem nadzoru, Z uwagi
na fakt, ze powyzsze rejestry zawierają ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków
bezpieczeństwa, nie podlegają ujawnianiu ipowszechnemu dostępowi. Ządane rejestry nie zawierają
informacji o sprawach publicznych, lecz informację o sposobie gromadzenia danych osobowych. Są
więc noŚnikiem informacji o charakterze wewnętrznym, porządkowym, ewidencyjnym, który ma
służyĆ zapewnieniu m.in. porządku i bezpieczeństwa. Takie rejestry nie odnoszą się natomiast
do publicznej sfery działania organu ijako takie nie zawierają informacji publicznej (patrz Wyrok WSA
w Łodzi zdnia 12lutego 2OI9 r. Sygn. Akt, ll SAB/Łd 1,8tlt8).

3. Czy zostały opracowalle i wdrozone pl,zepisy wewllętl,zne, procedury, instrukcje i inne
dokumenty dotyczące przętwarzarria danych osobowych orazbezpieczeństwa informacji. Jeśli
tak to jakie?

Tak, opracowano wymaganą dokumentacje i procedury - dokumenty te mają charakter wewnętrzny -

organizacyjny i porządkowy nie mogą być udostępnione w trybie ustawy o dostępie do informacji
publicznej. Patrz punkt ad.2

4. Wnosimy o przedłozenie dokumentu potwierdzającego zapoznanie się pracownikow z
treŚcią obowiązujących przepisów wewnętrznych, ewentualnie wskazanie w jaki sposób
zostali oni zapoznani.

Pracownicy zostali zapoznani z przepisami na szkoleniu z ochrony danych osobowych orazzapoznając
się z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych. Szczegóły tych dokumentów dokumenty te mają
charakter wewnętrzny - organizacyjny i porządkowy nie mogą być udostępnione w trybie ustawy o
dostępie do informacji publicznej , Patrz punkt ad,2

5. Irrformacje dotyczące szkoleń pracowników w zakresie ochtony danych osobowych
przeprowadzanychpo 25lnaja 2018 roktl (irrforrnacje tj. data szkolenia, zakres szkolenia,
osoba prowadząca, listy obecności, czas trwania).

lOD w ramach umowy przeprowadza szkolenie podstawowe, ogólne pod kątem RODO dla wszystkich
pracownikÓw oraz bardziej szczegółowe dla konkretnych, kluczowych działów/ stanowisk w Szkole (

kadry, księgowośc itp.). lOD przeprowadza również szkolenie dla każdego nowego przyjętego
pracownika. Osoby przeszkolone potwierdzają swój udział poprzez złożenie podpisu na liście
szkoleniowej. Przykład takiego szkolenia - jego zakresu przesyłam w załączniku,



6. Czy został opracowany Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych orazlego
zmiany.

tak

7. Czy został opracowany Rejestl, kategorii czyllllości przetwarzania danych osobowych
oraz jego z1,1liany?

tak

8. W jaki sposób realizowallv jest obowiązek infol,nlacyjny - art. l 3 RODO? Opisać.
Przedstawić obowiązujące l<lauzule illfornracyjne

9. W jaki sposób rea|izowany jest obowiązek inforrnacyjny - art. 14 RODO? Opisać.
Przedstawi ć obowi ązuj ąc e l<l auzul e irr fot rlra cyj ne.

Odpowiedź na pyt. Nr 8 i 9.

Obowiązek informacyjny o który pyta wnioskodawca rcalizowany jest w forrnie
elektronicznej otaz w fonnie piscrnncj ,w zalcżl,tości od świadczollyclr usług,

Obowiązek informacyjrry realizowany jest zgoclriie z dyspozycją art. 13 i 14 RODO, a treść
l<lauzul infbrrlracyjnyclr zawiera infbrrnacje w zakresi e realizacji wynikających z ww.
przepisów obowiązkow i dotyczy czynności przetwarzania danych ujętych w rejestrze
czynności przetw arzani a danyclr.

ponizej link do przykładowej klauzu|i:

https : //sp4. grajcu,o. conl/oborł,iazc]<-i nlbrlnac)l.i n)l/

10. Wnosimy o regrrlacje dotyczące trronitoringu wizyjnego (1eślijest). Proceclura i
Regulamin w tynr zakresie.

Tak, w szkole zainstalowany jest monitoring wizyjny dla którego zostały uzgodniotre
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu oclrrony przechowyr,vanych nagrań
obrazu, oraz danych osobowych uczniów, pracownil<ów i illllych osób, l<tórych w wynil<u tych
nagrań można zidentyfikować, a uzyskanych w wynil<u tnonitoringu, o któryclr mowa w art,
l 08 a ustawy z dllia 14 grtrdnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz,U. z 2020 poz. 940 z poźll.
Zm.).

Szczegoły tych dokurnentów mają charaktel wewnętrzny inie podlegają udostepnieniu - patrz
punkt ad.3

l l. Czy IOD w ramach monitorowaniaprzcp1,owadza regularne i systelnatyczne
sprawdzerr i al audyty w zak rcs i c praw i dłowo ś c i przctw arzania dan ych o s ob owyclr oraz
przestrzegania rozporządzenia RODO, ustawy o.d.o. oraz regulacji wewnętrznych?
Dokulnentacja w tyrr zakresie (plany, sprawozdania, raporty, itp.).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych przeprowadza regularnie, zgodnie z harmonogrameln
ustalonym z Administratorenr Danych audyty w zakresie prawidłowości przetwarzania



danych osobowyclt oraz przestrzęganlarozporządzenia RODO i ustawy o ochronie danych
osobowych. Inspektor Oclrl,ony Danych Osobowych, dokonr.rje równiez sprawdzenia
prawidłowości przetwarzanl,a danyclr nakażde polecenia Adrninistratora Danyclr Osobowych.

Infornrttjc, iż dol<umcnty tc rnają charaktcr wewnętrzrry - organizacyjny i porządkowy i nie
I,11ogą być udostępnione w trybie ustawy o dostępie do infort-lracji prrbliczlrej - analogicznie
jak opisano to w punl<cie ad.Z

12. W trybie dostęprr do informacji publicznej - zwracarny się z prośbą o informacj ę, czy w
zwtązku z tnonitoringiem wizyjnym miejsc publicznych prowadzonymprzęz Państwa
jednostkę była prowadzona była ocena skutków w rozunrieniu art. 35 ust. l rodo stosownie do
treści tego przepisu:

,,Jezelt dany rodzaj przetwarzania w szczegolności z ttzycietn nowych techrrologii - ze
względu na swój clrarakter, zakres, korrtekst i cęle z duzyłn prawdopodobieństwern lnoze
spowodować wysokie ryzyko nalttszenia praw lub wolrrości osób flzycznyclr, administrator
przedrozpoczęciem przetwarzania dokorruje oceny skutkow planowanyclr operacji
przetwarzania dla ochrony danych osobowyclr, Dla podobnyclr operacji przetwarzania danych
wiążących się z podobnyrr wysokim ryzykielT nlozna przeprowadzić pojedyn Qzą ocenę" .

Przeprowadzona została analiza ryzyka i ocena skutków,

l3. Mając na uwadze powyższe wnosimy o infbrmacj ę czy została opracowana polityka
retencji danych? Jakich czynności ona dotyczy?

Retencja danych osobowych odbywa się według przyjętych przepisów i procedur wewnętrznych
Szkoły oraz obowiązków nakładanych przez przepisy prawa np. Ustawa o archiwizacji dokumentów,

14. PREAMBUŁA WNIOSKU O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ W ZAKRESIE
KWALIFIKACJI IOD W ZWIĄZKU Z RAPORTEM
https : //www.nik. gov. pl/kontI"ole/P/ ] 9/007/

Wnosimy o wykazanie kwalifikacji lOD w zakresie wiedzy prawniczej?

Czy iOD jest prawnikiern? Jakie posiada doświadczenię?

a) - Irrspcktor Danyclr Osobowych rrra niczbędną wiedzę i oclpowiednie kwalifikacjc do
pełnierria tej frrnkcji - świadczą o tyrn przeclŁożone dla Adrninistratora Danych clyplorrry,
certyfikaty i przebyte kursy szkoleniowe:

- ukończorte studia podyp|omowe z zaktesu bezpieczeństwa i ochrony danyclr osobowyclr w
sęktotze publicznym -20l 8r

- certyfil<at l<ompctencji IOD - ckspcrt clol<unrcntowania systenru oclrrony dałrych osobowych
- 201 8r

- certyfikat kornpetencji IOD - ekspert stosowania przepisów RODO i zarządzania systetnem
ochrony danyclr osobowych 201 8r

- certyfikat konrpetencji IOD & Specjalisty ds. Ochrony Darryclr Osobowych2020 r.



- ukończone szkolenie: audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem
inforrnacji wg EN ISOiIEC 21001'2011

Kto i w jal<i sposób weryfikował l<walifikacje IOD'/

b) Administrator Danych - Dyrektor Szkoły

W jaki sposób odbywają się systematyczne szkolerria pracowników prowadzone przez IOD.
Proszę wskazaó, kiedy miały one miejscę oraz zakres szkolenia - pomr;ając ogólny instruktaz
i zapoznanie się z przepisalni dot. ochrony danyclr.

c) lOD w ramach umowy przeprowadza szkolenie wstępne, ogólne pod kątem RODO dla wszystkich
pracowników oraz bardziej szczegółowe dla konkretnych, kluczowych działów/ stanowisk w Szkole (

kadry, księgowość itp,), lOD przeprowadza również szkolenie dla każdego nowego przyjętego
pracownika. Osoby przeszkolone potwierdzają swój udział poprzez złożenie podpisu na liście
szkoleniowej. Pierwsze Szkolenie miało miejsce w czerwcu 2018 roku, od tego czasu szkoleniu
podlegały osoby nowoprzyjęte do pracy w Szkole,

Czy nableżąco przekazywane są IOD do akceptacji pod względerrr prawidłowości w zakresie
ochtony danych osobowych projel<ty dol<unlelrtow d. projekty ttmów, informacji
udostępnianych w Biuletynie Inforrnacji Publicznyclr, projckty przepisów wewnętrznyclr
związanych z udostępnianiern bądź pozyskiwaniem danych osobowych.

tak

Pozostałe pytania;

1. Czy podrniot prowadzi BIP i pod jakirrr adreset-tl internetowynr

Tak, www. sp4. graj ewo. com/bip-sp-4/

2. Zwlugjakiego dostawcy BIP podmiot korzysta. Czy jest to www.nbip.pl lub

www.bip.edu.pl czy inny (podać jaki)'/

Nie dotyczy

3. Jakie są Llmowne okresy świadczenia tej usługi, Jaka jest wartość umów brutto w
poszczegolnyclr okl,esach? Dane oclrębnie za poszczęgólne okresy w latach ż017-do
czcrwcażO2ż.

Nie dotyczy

4. Proszę podać liczbę informacji plrblicznych opublikowanych w BIP w lataclr 20|'7-do
czerwca 2022r.



brak

5. Proszę podać liczbę wniosków o inforrnację publiczną jakie wpłynęły do podmiotu,
liczbę wniosl<ów na które ttdzielono odpowiedz j wraz wnioskowaną infotmacją,liczbę
wniosków na którc udzielono odpowicdzi odrnownej udziclcnia infornracji, liczbę
wniosków na które nie rrdzielono odpowiedzi,liczbę postępowari sądowych w związku
wnioskanri o informację publiczną. Jeśli sąd ol<reślił, żę poclrniot pozostawał w
bezczynnościpodać IIerazy to ol<r,eślił iw poszczegolnych latach Dane odrębnie za rok
2017 , 2018,2019 , ż020 , 2021 .

brak

6. Wrrosimy o udostępnicnie wszystl<iclr wniosków o informację publiczną na stronie BIP

Nie dotyczy

7. Wnosimy o udostępnienie wszystkiclr wniosków o informację publiczną jako
infonnację publiczną w lataclr 2016 do czelwca2022r.

Nie dotyczy

8. Wnosimy o trdostęptrienie irrfbrnlacji prrblicznej w zakresie ilości dni urlopu
wypoczynkowego pozostałyclr clo wykorzystania kielownikowi jednostki oraz
poszczegolnynzastępcorn ( jeŚli są) atakże,czyw tynrokuktorejś ztych osóbzostał
lub zostanie wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop (jeśli tak w jakiej kwocie
ikomu)

Dyrektor szkoły - l2 dni

Wicedyrektor szkoły - 8 dni

Wicedyrektor szkoły 6 dni

Nie zostanie wypłacony ekwiwalent.

l. Kto dokonuje corocznyclr audytow z I(RI'/
Nie clotyczy
2. Czy IOD realizuje zadanta w związku z KRIO'?
lOD wykonuje te zadania w zakresie przestrzegania zasad i przepisów ochrony danych osobowych
3. I(to przeprowadza audyt bezpieczeństwa'?
lOD dokonuje corocznych audytów w zakresie przestrzegania zasad i przepisów ochrony danych

osobowych.



Lp. Zagadnienie Talc Nie Uwagi

Utrzyrnywanie aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania słuzącego do
przetwarzania infolmacii obeirnuiącei ich rodzai i konfiguracię.

1 Czy prorł,a dzona i cst cwiclcrlcia: tak

a) sprzętu informatycznego w ral-nirch
ewidencji majątkowej?CZY IOD
KONTROLU.IĘ EWIDENCJE

tak

b) oprograrrrowatlia (np. 1iccncje)'/ IOD
KONTROLUJĘ EWrDENCJĘ

tak

c) umów serwisowycłr? tak

2. Czy pl,zypisano konkI,etnylll osoboIn
obowiązl<i w zakresie prowaclzenia
powyzszych ewidelrc_ji - w tyln
oprogramowania i nośników oprogralnowania?

Jeśli TAK proszę o przedłożenie dokttmentu.

tal< dokumenty wewnętrzne
nie podlegają
udostepn ien iu

Pytania inforn acj a publiczrla :



CZY IOD W TYM ZAKRESIE
PRZEPROW ADZIŁ AUDYT. JESLI TAK
I(IEDY TAKIE SPRAWOZDANIE Z KRIO
ZOSTRAŁO PRZEPROWADZONE,/ CZY
IOD KONTROLUJE W/W

aJ. Czy posiadam zinwentaryzowany sprzęt l
oproglamowanie wraz z określeniern wazności
danego kompotlentu dla całej 1ednostl<i? CZY
IoD W TYM ZAKRESIE PRZEPR)|I/ADZIŁ
AUDYT, JESLI TAK KIEDY TAKIE
SPRAWOZDANIE Z KRIO ZOSTRĄŁO
PRZEPROWA DZONE? CZY IOD
KONTROLUJE WW

tak

4. Czy pracownicy mogą ttżywac swojego sprzętu
donrowcgo do pracy nad zaclanianli
powierzonylni

w rarnaclr obowiązkow słuzbowych? IOD
KONTROLUJĘ EWrDENCJE

tlię

5. Czy pracownicy mogą podłączać swój sprzęt
(laptopy, tel efony, tab lety) do i n frastruktury
słrrżbowej? CZY IOD W TYM ZAKRESIE
PRZEPROWADZIŁ AUDYT. JESLI TAK
KIEDY TAKIE SPRAWOZDANIE Z KRIO
ZOSTRAŁO PRZEPROWADZONE? CZY IOD
KONTROLUJE WW

nie

6. Czy zapisttję każdy fakt podłączenia
zewnętrznego sprzętu do infi"astruktury
słrrzbowej? CZY IOD W TYM ZAKRESIE
PRZEPROWADZIŁ AUDYT. JESLI TAK
KIEDY TAKIE SPRAWOZDANIE Z KRIO
ZOSTRAŁO PRZEPROWADZONE,? CZY IOD
KONTROLUJE WW

tak

7. Czy monitoruj ę podłączenia ewentualnyclr
nieautot,yzowanych punktów

nie



bezprzewodowych do infi,astruktury
słrrzbowej? CZY IOD W TYM ZAKRESIE
PRZEPROWADZIŁ A|JDYT. JESLI TAK
KIEDY TAKIE SPRAWOZDANIE Z KRIO
ZOSTRAŁO PRZEP ROII/ADZONE? CZY IOD
K)NTR)LU,IE W/W

Przeprowadzanie okresowych anallz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności
inforrnacji oraz podejmowania dzjałań rninimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników
przeprowad zone1 analizy .

1 Czy znaln najistotniej sze zagrożenia clla
zinwentaryzowanych systenrów IT?

Jeśli TAK proszę o ich yvslcazcutie

tal<

2, Czy wienr, które systemy są krytyczne dla
działania jednostl<i? CZY IOD W TYM
ZA KRESIE PRZEPROWA DZIŁ AL|DYT
JESLI TAK KIEDY TAKIE SPRALI/OZDANIE
Z KRIO ZOSTRAŁO PRZEPROWADZONE,I
CZY IOD KONTROLUJE WW

tak

J. Czy mam pewnośó, że każdy krytyczny system
jestem w stanie odtworzyć z kopii zapasowych
w odpowiedniln czasie'! CZY IOD W TYM
ZAK RE S I E P RZE P ROWADZIŁ A UDYT.
JESLI TAK KIEDY TAKIE SPRAWOZDAN]E
Z KRIO ZOSTRAŁO PRZEPROWADZONE,?
CZY IOD KONTROLUJE W/W

tak

4. Czy lnaln opracowane plany działaniaw
lnolnencie naruszenia bczpiccze,ństwa IT w
mojej organizacji (rrp. procedury reagowatria
na incydentv IT)?

tak

5. Czy znam potencjalne zagrożenia dlil
systenrów, które zrraiduią się w moiei

tak



infl,astrukturze lub w infiastrukturze
zewnętrzne1(outsourcin g)? CZY rcD W TYM
ZA KRESIE PRZEPROWA DZIŁ AUDYT.
JESLI TAK KIEDY TAKIE SPRAWOZDANIE
Z KRI) Z)STRAŁ) PRZEPR)WADZ)|VE,?
CZY IOD KO|VTROLUJE WW

Podejmowantę działań zapewniających, ze osoby zaangażowane w proces ptzetwarzania
informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestni czą w tyn procesie w stopniu
adekwatnym do realizowanyclr ptzez nie zadań oraz obowiązkow rrrających na celu
zapewnieniebezpieczeństwa irrfornracji wraz z bęzzwłoczną zmianąuprawnień, w
przypadku zmiany zadań,

1 Czy wskazanale jest/są w jednostce osoba/y
odpowiedz ialnal e za bezpieczeństwo IT w
jednostce? CZY IOD W TYM ZAKRESIE
PRZEPROWADZIŁ AUDYT. JESLI TAK
KIEDY TAKIE SPRAWOZDANIE Z KRIO
ZOSTRAŁO PRZEPROWADZONE? CZY IOD
KONTROLUJE WW

Jeśli TAK proszę o przedłożclrie dokumentu,

dokumenty mają
charakter wewnętrzny

ż. Czy osoby te posiaclają stosowne kompetencje'?

Jęśli TAK proszę o potwicrdzenic tcgo faktu.

dokumenty wewnętrzne
nie podlegają
udostepn ie n iu

1J. Czy wszyscy pracownicy zaangażowaIri w
pro ces przetw arzani a in fbrtrracj i po si ada_j ą
pisemne uprawnienia?

tak



4. Czy uprawnienia, o których mowa w pkt 3

uprawniają jedynie do przetwa. zania
inforlnacji w stopniu adel<watny-n do
rcalizowanych zadah? CZY IOD W TYM
ZA KRE SI E P RZE P R OWAD Z I Ł AUDYT.
.IESLI TAK KIEDY TAK]E SPRAWOZDANIE
Z KRIO ZOSTRAŁO PRZEPROWADZONE,?
CZY IOD KONTROLUJE WW

tak

5. Czy idcntyfikatory i hasła lladawane są po
uprzedn i nl pi s et-trtrynl zł ożctliu wn i o s k Lt'/

tal<

6. Czy nabieżąco aktualizowane są uprawnienia
do dostępu (np. w tnomencię zlniany zakresu
obowiązków)? CZY IOD W TYM ZAKRESIE
PRZEPROWADZIŁ AUDYT. JESLI TAK
KIEDY TAKIE SPRAWOZDANIE Z KRIO
ZOSTRAŁO PRZEPROWADZONE? CZY IOD
KONTROLUJE WW

tak

7, Czy prowadzonajest fornralna listę zadań
/obowiązkow /uprawnień takiclr osób? CZY
IOD W TYM ZAKRESIE PRZEPROWADZIŁ
AUDYT. JESLI TAK KIEDY TAKIE
SPRAWOZDANIE Z KRIO ZOSTRAŁO
PRZEPROWADZONE? CZY I OD
KONTROLUJE WW

tak

Ochrona przetwarzanych informacjiprzed iclr kradzieżą,nieuptawnionym dostępem,
uszkodzeniami lub zakłóceniarni.

Należy zaznaczyć stosowane w jeclrrostce
rozwiązania.

1 Bieżące czynności monitorowania dostępu w
tyll logi (serwery, systenry, lrządzenia
sicciowe).

2. Podstawowe elementy oclrrony przed
ni eautot,yzowanymi działaniami zw iązany nli
z przetw atzanietn in formaci i :



a. oohfona sieci na pozlornie portów LAN nie

b. BIoS

c. centralny system kontroli dostęprr logicznego
do pojedyn czych komputerowych stanowisk
pracy, setwerów i zasobów sieci - na poziomie
domeny windows

nle

d, ntęzalężne od clomenowych systemy kontroli
dostępu logicznego do klrrczowych systeIllów
infonnatycznych; CZY ]OD W TYM
ZAK R E SI E P RZ EP ROWADZIŁ AU D YT.
JESLI TAK KIEDY TAKIE SPRAWOZDANIE
Z KRIO ZOSTRAŁO PRZEPROWADZONE,?
CZY IOD KOIVTROLUJE WW

tak

e. system ochrony zewnętrznęi klasv firewall nle

f. system ochrony zewnętrznego dostępu
l o gi czn ego (ut, ządzani e s i ec i owe- s erwer V PN ) ;

zabezpieczenie kodetn PIN dostępu do
wydrul<ów;

nle

(, stosowanie tokenów z hasłarni iednorazowyrni nle

Podstawowe zasady

gwarantujące bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobi|nyrn i pracy na odległość. CZY
]OD W TYM ZAKRESIE PRZEPROWADZIŁ AUDYT. JESLI TAK KIEDY TAKIE
SPRAWOZDANIE Z KRIO ZOSTRAŁO PRZEPROWADZONE? CZY IOD KONTROLUJE
PRACĘ NA ODLEGŁOSC CZY TYLKO PRZEDSTAWIA DOKUMENTY

l Czy wprowadzono regulacje wewnętlzne
jednostki w zakresie zdalnego dostępu
do zasobów infonnatyc znychlpracy na
odległość?

tak dokument ma charakter
wewnętrzny nie podlega
udostępn ie n iu



Je,ili TAK 1)roszę o 7lrzedłozenie tlokłunentu

2. Czy w umowaclr zawieranych z podnliotanri
zewnętt,znynli ol<reślono zal<res i tr^yb dostęptr
do własnych zasobów IT'/

Jeśli TAK proszę o ttdokumentowallie

taI<

3. Czy w pracy na odległośó stosuję bezpteczne
metody połączenia?

tal<

4, Czy systemy (np. laptopy), ktol,e rnają zclalny
dostęp do infrastruktr_rry jednostki, posiadają
aktualnc oprogralnowanie antywirusowc/są w
pełlri zaktuali zowarrc'/

tak

5. Czy systemy (np. laptopy), ktore mają zdalny
dostęp do infrastruktury jednostki, są
cluonione przed utratą danych (np. w wyniku
kradzieży)?

Jęś|i TAK proszę wskazać. w iaki sposob.

tak

Zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie,
modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie. CZY IOD W TYM ZAKRESIE PRZEPR)WADZIŁ
AUDYT. JESLI TAK KIEDY TAKIE SPRAWOZDANIE Z KRIO ZOSTRAŁO
PRZEPROWADZONE? CZY IOD KONTROLUJE WW



1 Czy jednostka posiada zapisy gwarantujące
odpowiedni poziom bezpieczeństwa IT w
l"ttnowach zawieranych z dostawcallri
sprzętu l oprogralnowarr i a'l

Jeśli TAK pfoszę o udokumentowanie

tak

2. Czy pos iad am krllty czne syste my, cll a kto ryclr
trie ma zapisów umownyclr dotyczących
bezpieczeństwa (np, zapewnienie rnozliwości
wgrania aktualizacji komp onentów, n a ktclrych
bazuie dany system)?

nie

Zasady po§tępowania z informacjami, zapewniające minimalizację wystąpienia ryzyka
kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych.
CZY IOD W TYM ZAKRESIE PRZEPROWADZIŁ AUDYT. JEŚLI TAK KIEDY TAKIE
SPRAWOZDANIE Z KRIO ZOSTRAŁO PRZEPROWADZONE? CZY IOD KONTROLUJE
WW. CZY IOD PRZEPROWADZIŁ ANALIZĘ RYZYKA I OCENĘ SKUTKOW DLA
PRZETWARZANIA DANYCH W URZĄDZENIACH MOBILNYCH?

l Czy obowiązują odpowiednie regulacj e

dotyczące zapistt danych rra nośnikach
przenośnych?

Jeśli TAK p1,oszę o przedłozenie

tak

2. Czy posiadam mechanizmy unienrozliwia.jące
dostęp do danych nalrządzeniu nrobilnyn] po
jego utracerriu (np. pirr/szyf1,owanie przcstrzctli
dyskowei na urządzeniu)'/

tak

aJ. Czy istniej nrożliwość zdalnego, trwałego
usunięcia danyclr z tego typu rrrządzenia?

nle



4. Czy kontroluję to, co ttzytkownicy rlogą
realizowac na wządzeniach tllobilnych (np.
uruclratniatri e dowollrych alrlil<aci i )'/

nle

5. Czy mam zapewnion e bezpieczne połączenie
wządzeń mobilnych znoją infrastrukturą (np.
tylko protokoły szyfrowane)?

tak

6. Czy pracownicy l1,1ogą podłączać swojc
urządzcnia lnobilne do rrrojej infi,astruktury IT'/

tal<

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych.
CZY IOD W TYM ZAKRESIE PRZEPROWADZIŁ AUDYT. JEŚLI TAK KIEDY TAKIE
SPRAWOZDANIE Z KKIO ZOSTRAŁO PRZEPROWADZONE? CZY IOD KONTROLUJE
WW, ANALIZA RYZYKA WW

l Czy realiz$ębieżące aktualizacje zarówno na
stacjaclr PC (system operacyjr:ry l java / adobe
reader / flash itp.). iak i serwęrach'/

tak

2. Czy aktualizuję oprogralnowanie firmwarc na
urządzeniaclr sieciowych - szczególnie tych,
które rrrają bezpośredtri styk z Internetem'/

tak

a
J. Czy posiadam aktualne sygnatury dla systenlu

antywirusowego?
tak

4. Czy maln przygotowaną procedurę
odtworzęnia danej stacji roboczej / sel,wera po
wykryciu na nim wit-usa?

tak

5. Czy mam ilrfornracje o systelTach, d|a których
aktuallzacia nie powiodła się']

tak

6. Czy wiem, któr,e systemy IT są krytyczne dla
prawidłow e go działania i ednostki ?

tak



7. Czy zapewniono ciągłość działania w
przypadku wystąpienia awarii ww. systenlów'/

tak

8. Czy :ltżytkownicy sieci przesyłają wrazliwe
inforrnacje w tbrmie jawnej (np. za
pośrednictwem e-mail lub plzenosząc na
pendrive / telefonie)?

tak

9. Czy obowiązuje w jednostce instrLrl<cja
reagowania na incydcnty bczpjeczcristwa IT'/

tal<

10. Czy wiem, z jakini inrrymi wyrnaganianri
prawnymi lnuszą byó zgodne uzytkowane
systemy?

tak

11 Czy zapewniatn odpowiedn io bezpicczny
dostęp do poczty elektronicznej (clostęp tylko
szyfrowany)?

tak

12, Czy lmożliwiony jest zdalny dostęp do poczty
ęlektronicznei?

tak

13. Czy dostęp do Intemetu w jednostce jest
o gr ani czany (np. p opt zez wykorzystani e

serwera proxy i urnozliwienie dostępu tylko do
kilku usług - np. lrttp, ftp)?

tak

14. Czy w odpowicdni sposob zapewtria się
ochronę przed flzy czną irrgerencj ą w
infrastrukturę IT (np. : odpowiednie
zabezpieczenia serwe1,owni, okab1 owania)

tak

Zgłaszanie incydentów naruszenia bezpieczeństwa infonnacji w określony i z gory ustalony
spos,ob, umożl iwia.j ący szybki e podj ęci e clzi ałali korygrr j ących.

1 Czy istnieją w jednostce proceclury zgłaszanta
incydentów natuszenia bezpieczeństwa
infonnacji?

tak



2. Czy okresowo testuje się procedury zgłaszania
incyclerltów natuszęnia bezpieczeństwa
infonnacji?

tak

Czy jedynym kl,yteriurn wyboru dla IOD i innych usług bezpieczeństwa
informacji nięzalężnie od fornly świadczenia tych usłLrgijest cena? Jeśli tal< to prosinly o
wYjaŚrlienic czy w związkl z tym oznacza to, ze ochrona inl'onnacji rna nisl<i priorytet w
zarządzaniv Państwa organizacją'/ JcŚli nic, to jakic inrre krytcria Państwo stosujecic i z jaką
wagą. Prosimy o uszczegółowierrie tej l<westii,

Tak, nie oznacza to jednak niskiej waltości rrsfug. Decydujący wpływ mtała równiez
mobilność i szybkość działania lOD.

Czy Państwa jednostka organizacyjna wdrozyła wewnętrzną procedurę sclrematów
Podatkowych (MDR Mandatory Disclosurc Rltlcs), zgodnic zwymaganianri ustawy
ordyrracja podatkowa'/

Tak


