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CZĘŚĆ I
Dokumentacja sposobu przetwarzania danych osobowych
Definicje
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1) „Polityce bezpieczeństwa”, „dokumencie” – należy przez to rozumieć „Politykę
bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Fundacji Absolwentów UMCS.
2) Danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
3) Osobie możliwej do zidentyfikowania – należy przez to rozumieć osobę, której tożsamość
można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer
identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne,
fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
4) Zbiorze danych – należy przez to rozumieć każdy posiadający strukturę zestaw danych
o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy
zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.
5) Administratorze Danych („AD”) – należy przez to rozumieć Zarząd Fundacji Absolwentów
UMCS.
6) Administratorze Bezpieczeństwa Informacji („ABI”) – należy przez to rozumieć osobę
wyznaczoną przez Zarząd Fundacji Absolwentów UMCS do nadzorowania przestrzegania zasad
ochrony
7) Osobie upoważnionej – należy przez to rozumieć: pracownika, współpracownika,
wolontariusza, praktykanta, stażystę Fundacji Absolwentów UMCS posiadającego pisemne
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych nadane przez AD lub ABI w imieniu AD.
8) Przetwarzaniu danych – należy przez to rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na
danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach
informatycznych.
8a) Systemie informatycznym – należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą
urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych
zastosowanych w celu przetwarzania danych.
8b) Zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym – należy przez to rozumieć wdrożenie i
eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
danych
przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.
9) Usuwaniu danych – należy przez to rozumieć zniszczenie danych osobowych lub taką ich
modyfikację,
która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.
10) Zgodzie osoby, której dane dotyczą – należy przez to rozumieć oświadczenie woli, którego
treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda
nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli innej treści.
11) Odbiorcy danych – należy przez to rozumieć każdego, komu udostępnia się dane osobowe,
z wyłączeniem:
a) osoby, której dane dotyczą,
b) osoby upoważnionej do przetwarzania danych,
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c) przedstawiciela, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883; tekst jednolity: Dz. U. z
2014 r., poz. 1182. 1662; z 2015 poz. 1309),
d) podmiotu, o którym mowa w art. 31 ww. Ustawy,
e) organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane
w związku z prowadzonym postępowaniem.
12) „Instrukcji...” – należy przez to rozumieć „Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym
służącym do przetwarzania danych osobowych w Fundacji Absolwentów UMCS.

Wprowadzenie
Niniejszy dokument opisuje reguły dotyczące procedur zapewnienia bezpieczeństwa danych
osobowych zawartych w systemach informatycznych w Fundacji Absolwentów UMCS.
Opisane reguły określają granice dopuszczalnego zachowania wszystkich użytkowników
systemów informatycznych wspomagających pracę w Fundacji Absolwentów UMCS.
Dokument zwraca uwagę na konsekwencje, jakie mogą ponosić osoby przekraczające określone
granice oraz procedury postępowania dla zapobiegania i minimalizowania skutków zagrożeń.
Odpowiednie zabezpieczenia, ochrona przetwarzanych danych oraz niezawodność
funkcjonowania
są podstawowymi wymogami stawianymi współczesnym systemom informatycznym.
Dokument „Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Fundacji
Absolwentów UMCS – zwany dalej: „Polityką bezpieczeństwa”, „Dokumentem”, wskazuje
sposób postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i jest w
szczególności przeznaczony dla osób pracujących przy przetwarzaniu danych osobowych w
Fundacji Absolwentów UMCS.
Potrzeba opracowania „Polityki bezpieczeństwa” wynika z przepisów § 3 i 4 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Przepisy ogólne
1. „Polityka bezpieczeństwa” określa tryb postępowania w przypadku, gdy:
1) stan urządzenia, zawartość rejestru danego zbioru danych osobowych, ujawnione metody
pracy mogą wskazywać na naruszenie zabezpieczeń tych danych;
2) stwierdzono naruszenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych w rejestrze danego zbioru
danych.
2. „Polityka bezpieczeństwa” obowiązuje wszystkie osoby pracujące przy przetwarzaniu danych
osobowych w Fundacji Absolwentów UMCS.
3. Wykonywanie postanowień tego dokumentu ma zapewnić właściwą reakcję, ocenę
i udokumentowanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa w danym rejestrze zbioru danych
Fundacji Absolwentów UMCS.
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4.1.1 Administrator Danych, którym jest Zarząd Fundacji Absolwentów UMCS swoją decyzją
wyznacza Administratora Bezpieczeństwa Informacji zawartych w rejestrach zbiorów danych
Fundacji Absolwentów UMCS, którym jest wyznaczony pracownik tj. Kierownik biura zarządu.
4.1.2 Administrator Danych może dodatkowo powierzyć Administratorowi Bezpieczeństwa
Informacji wykonywanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007.
4.1.3 Do Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 mają zastosowanie wszystkie
uregulowania dotyczące Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
4.2 Administrator Danych upoważnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji do
przetwarzania wszystkich zbiorów danych osobowych zaewidencjonowanych w „Rejestrze
zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Fundacji Absolwentów UMCS.
4.3 Upoważnienie, o którym mowa w pkt. 4.2 ma formę pisemną (załącznik nr 2 „A” do „Polityki
bezpieczeństwa”).
4.4. Administrator Danych może w każdym czasie odwołać upoważnienie do przetwarzania
danych osobowych udzielone Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.
4.5 Odwołanie upoważnienia, o którym mowa w pkt. 4.4 ma formę pisemną (załącznik nr 5 „A”
do „Polityki bezpieczeństwa”).
4.6 Administrator Danych wyznacza Administratora Bezpieczeństwa Informacji do:
a) udzielania upoważnień do przetwarzania danych osobowych:
 osobom wchodzącym w skład organów organizacji.
 pracownikom,
 współpracownikom,
 wolontariuszom, praktykantom i stażystom,
 pracownikom lub współpracownikom Fundacji Absolwentów UMCS w związku z
realizacją projektu/zadania, w którym Fundacja Absolwentów UMCS jest lub może być
partnerem [niezależnie od tego, czy lider projektu/zadania (realizator) udzielił lub udzieli
takiego upoważnienia, czy też nie],
 pracownikom lub współpracownikom instytucji, którym Fundacja Absolwentów UMCS
powierzy – na mocy stosownej pisemnej umowy – prowadzenie zadań z zakresu
monitoringu i ewaluacji projektu/zadania, którego Fundacja Absolwentów UMCS jest
realizatorem,
 pracownikom Fundacji Absolwentów UMCS w związku z pozostałymi przypadkami
przetwarzania danych osobowych Fundacji Absolwentów UMCS,
b) nadawania upoważnienia dla Administratora Systemu Informatycznego,
c) odwoływania upoważnienia dla Administratora Systemu Informatycznego.
4.7 Upoważnienia o których mowa w pkt. 4.6 mają formę pisemną [odpowiednio załącznik nr 3
do „Polityki bezpieczeństwa”.
4.8 Administrator Bezpieczeństwa Informacji może w każdym czasie odwołać upoważnienie do
przetwarzania danych osobowych udzielone osobom wymienionym w pkt. 4.6 „a”.
4.9 Odwołanie upoważnień, o których mowa w pkt. 4.8 ma formę pisemną (załącznik nr 6 do
„Polityki bezpieczeństwa”).
4.10 Administrator Danych wyznacza Administratora Bezpieczeństwa Informacji do
reprezentowania Administratora Danych
4.11 Do wykonywania czynności określonych w pkt. 4.2, 4.6, 4.8 i 4.10 Administrator Danych
wyda Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji stosowne upoważnienia.
4.12 Upoważnienia, o których mowa w pkt. 4.11 mają formę pisemną (załącznik nr 2 „A”
i załącznik nr 2 „B” do „Polityki bezpieczeństwa”).
4.13 Odwołanie upoważnień, o których mowa w pkt. 4.12 może nastąpić w każdym czasie.
4.14 Odwołanie upoważnień, o których mowa w pkt. 4.12 ma formę pisemną (załącznik nr 5
„A” i załącznik nr 5 „B” do „Polityki bezpieczeństwa”).
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5. Administrator Bezpieczeństwa Informacji wykonuje czynności określone w pkt. 4.2, 4.6, 4.8 i
4.10
oraz realizuje zadania w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności w zakresie:
1) ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w zbiorach danych Fundacji
Absolwentów UMCS;
2)
sprawowania kontroli nad wprowadzaniem i udostępnianiem danych osobowych;
3) podejmowania stosownych działań zgodnie z niniejszą „Polityką bezpieczeństwa”
w przypadku wykrycia nieuprawnionego dostępu do bazy danych lub naruszenia zabezpieczenia
danych znajdujących się w systemie informatycznym lub każdym innym;
4) niezwłocznego informowania Administratora Danych o przypadkach naruszenia przepisów
ustawy o ochronie danych osobowych;
5) nadzoru i kontroli – wraz z Administratorem Systemu Informatycznego (ASI) – systemów
informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych i osób przy nim
zatrudnionych.
6. Osobę upoważnioną do zastępowania Administratora Bezpieczeństwa Informacji wyznacza
Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI).
7. Osoba zastępująca ABI powyższe zadania realizuje w przypadku nieobecności ABI.
8. Osoba zastępująca składa ABI relację z działań podejmowanych w czasie swojego
zastępstwa.
Niniejszy dokument jest zgodny z następującymi aktami prawnymi:
1. Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny: Dz. U.
z 1997 r. Nr 133, poz. 883; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 z 2015r. poz.
1309 ).
2. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
3. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w
sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony
Danych Osobowych (Dz. U. Nr 229, poz. 1536).
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Rozdział 1
Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Fundacji
Absolwentów UMCS
a) wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar,
w którym przetwarzane są dane osobowe:
Obszarem przetwarzania danych osobowych w Fundacji Absolwentów
pomieszczenie biurowe w budynku przy ul. Dobrzańskiego 1 lok. I.2 w Lublinie.

UMCS

jest

Siedziba Fundacji Absolwentów UMCS znajduje się pr zy ul. Kołłątaja 3 w Lublinie, natomiast
bieżąca działalność operacyjna realizowana jest w lokalu biurowym przy ul. Dobrzańskiego 1
lok. I.2 w Lublinie.
Pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane osobowe, wyposażone są w szafy drewniane
bądź metalowe do przechowywania dokumentacji. Szafy zabezpieczone są zamkami.
Pracownicy Fundacji Absolwentów UMCS mają dostęp do pomieszczeń, w których wykonują
powierzone im zadania. Fundacja czynna jest w godzinach 8.00 – 16.00.

b) wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych
do przetwarzania tych danych:
W Fundacji Absolwentów UMCS przetwarza się dane osobowe:

L.p.

Nazwa zbioru
danych
osobowych

1.

Fundacja
Absolwentów
UMCS – baza
beneficjentów

2.

Ewidencja
korespondencji
Fundacji
Absolwentów
UMCS

3.

Kontrahenci baza danych
Fundacji
Absolwentów
UMCS

Przetwarzane w
zasobach
Forma zbioru
systemu
papierowa/elektroniczna
informatycznego
TAK/NIE

Zakres danych osobowych
przetwarzanych w ramach
zbioru danych osobowych

TAK - Własna
baza danych w
programie
EXCEL

nazwiska i imiona; imiona
rodziców; data urodzenia; wiek;
miejsce urodzenia; adres
zamieszkania lub pobytu;
województwo; powiat; numer
ewidencyjny PESEL; Numer
Identyfikacji Podatkowej; miejsce
pracy; zawód; wykształcenie;
seria i numer dowodu osobistego;
numer telefonu; Płeć; Adres poczty
elektronicznej; Obywatelstwo

papierowa

NIE

nazwiska i imiona; numer
telefonu; INFORMACJE
ZAWARTE W
KORESPONDENCJI; e-mail

papierowa i/lub
elektroniczna

TAK - Własna
baza danych w
programie
EXCEL oraz
baza w systemie
W-firma

nazwiska i imiona; numer
telefonu; nazwa firmy; adres;
NIP, branża; województwo;
powiat; dane kontaktowe np. email

papierowa i/lub
elektroniczna
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Baza
użytkowników
elektroniczna
newsletteru
„www.faumcs.pl”

4.

5.

Dane osobowe,
karty
wynagrodzeń,
deklaracje
rozliczeniowe
ZUS, deklaracje
zgłoszeniowe

papierowa i/lub
elektroniczna

TAK - Własna
baza danych w
programie
EXCEL

adres e-mail

TAK - Własna
baza danych w
programie
EXCEL

nazwiska i imiona; data
urodzenia; miejsce urodzenia;
adres zamieszkania lub pobytu;
numer ewidencyjny PESEL;
Numer Identyfikacji
Podatkowej; miejsce pracy;
numer telefonu; seria i numer
dowodu osobistego; zwolnienia
lekarskie, wysokość
wynagrodzenia, posiadanie
dzieci,
współmałżonka/współmałżonki,
nr konta

Załącznik nr 7 stanowi rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Fundacji
Absolwentów UMCS.

c) opis struktury zbiorów danych wskazujący
informacyjnych i powiązania między nimi:

zawartość

poszczególnych pól

Opis struktury zbioru danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i
powiązania między nim stanowi załącznik nr 13 Opis struktury zawiera:
 Nazwę zbioru danych osobowych
 formę prowadzenia dokumentacji zbioru danych (papierowa, elektroniczna lub
papierowo-elektroniczna)
 przetwarzane w zasobach systemu informatycznego, jeśli dotyczy wpisać jakiego?
 zakres przetwarzanych danych osobowych
 środowisko pracy (platforma systemowa i bazodanowa)
 Jednostki organizacyjne wykorzystujące zbiór
 nazwa i adres IP serwera
 Lokalizacja danych
 administrator aplikacji
 Użytkownicy zbioru danych
Aktualizacja opisu struktury zbioru danych następuje każdorazowo wg potrzeb.

d) sposób przepływu danych pomiędzy systemami

- opisuje Część IV niniejszego
dokumentu tj. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania
danych osobowych w Fundacji Absolwentów UMCS.
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Rozdział 2
Przetwarzanie danych osobowych w projekcie/zadaniu, w którym Fundacja Absolwentów
UMCS jest partnerem
Fundacja absolwentów UMCS może być partnerem w projekcie/zadaniu realizowanym
przez inną instytucję bądź organizację pozarządową.
Jako partner projektu/zadania organizacja będzie realizowała zadania określone w treści
stosownego porozumienia dotyczącego realizacji projektu/zadania.
Pracownicy i współpracownicy organizacji realizujący zadania przypisane w treści
porozumienia, otrzymują od ABI pisemne upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych w zakresie określonym w treści tych upoważnień niezależnie od tego, czy
lider projektu/zadania (realizator) udzielił takiego upoważnienia, czy też nie.
Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych udzielane będą odrębnie dla
każdego projektu/zadania, w którym organizacja będzie partnerem i będą obowiązywały
do dnia ich odwołania.
Do udzielenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w projekcie/zadaniu,
w którym organizacja jest partnerem, stosuje się odpowiednio Załącznik nr 3 do
niniejszej „Polityki bezpieczeństwa”.
Do odwołania udzielonego upoważnienia stosuje się odpowiednio Załącznik nr 6 do
ww. dokumentu.
Do udzielania oraz odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
w projekcie/zadaniu, w którym organizacja będzie partnerem upoważniony jest ABI
(Załącznik nr 2 „B” do ww. dokumentu).
AD będzie każdorazowo udzielał ABI upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych w projekcie/zadaniu, w którym organizacja będzie partnerem stosując
odpowiednio Załącznik nr 2 „A” do ww. dokumentu.
Do odwołania udzielonego ABI upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
w projekcie/zadaniu, w którym organizacja będzie partnerem AD stosuje odpowiednio
Załącznik nr 5 „A” do ww. dokumentu.
Miejscem przetwarzania danych osobowych w projekcie/zadaniu, w którym organizacja
będzie partnerem będzie biuro projektu/zadania (najczęściej siedziba realizatora
projektu/zadania).
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Rozdział 3
Powierzenie przez Fundację Absolwentów UMCS z siedzibą w Lublinie podmiotowi
zewnętrznemu przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zadań z zakresu
monitoringu i ewaluacji projektu/zadania
Fundacja Absolwentów UMCS z siedzibą w Lublinie może być podmiotem, który na
podstawie umowy zawartej w formie pisemnej powierzy podmiotowi zewnętrznemu
przetwarzanie danych osobowych w realizowanym przez siebie projekcie/zadaniu.
Organizacja będzie w takim przypadku podmiotem powierzającym prowadzenie zadania
związanego z prowadzeniem monitoringu i ewaluacji w projekcie/zadaniu, który
realizuje.
Procedura nadawania i odwoływania pracownikom i współpracownikom instytucji,
której powierzone zostanie przetwarzanie danych osobowych, upoważnień do
przetwarzania tych danych w projekcie/zadaniu, które organizacja realizuje, jest
tożsame z procedurą nadawania i odwoływania uprawnień do przetwarzania danych
osobowych
pracownikom
i współpracownikom organizacji.
Pracownicy i współpracownicy instytucji prowadzącej zadania z zakresu monitoringu
i ewaluacji w projekcie/zadaniu, który realizuje organizacja, otrzymują od ABI organizacji
pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w
treści tych upoważnień. Upoważnienia będą obowiązywały do dnia ich odwołania.
Do udzielenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w projekcie/zadaniu,
w którym organizacja powierza podmiotowi zewnętrznemu prowadzenie zadania
związanego z monitoringiem i ewaluacją stosuje się odpowiednio Załącznik nr 3 do
„Polityki bezpieczeństwa”.
Do odwołania udzielonego upoważnienia stosuje się odpowiednio Załącznik nr 6 do
ww. dokumentu.
Do udzielania oraz odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
w projekcie/zadaniu, w którym organizacja powierza podmiotowi zewnętrznemu
prowadzenie zadań z zakresu monitoringu/ewaluacji projektu/zadania, upoważniony
jest ABI (Załącznik nr 2 „B” do „Polityki bezpieczeństwa”).
Miejscem przetwarzania danych osobowych w projekcie/zadaniu, w którym organizacja
powierza prowadzenie zadań z zakresu monitoringu i ewaluacji projektu/zadania
podmiotowi zewnętrznemu, będzie siedziba wykonawcy.
Dokumenty związane z prowadzeniem zadań z zakresu monitoringu i ewaluacji
w projekcie/zadaniu, w którym organizacja powierza podmiotowi zewnętrznemu
prowadzenie tych zadań, przechowywane będą: (np. w zamykanym na klucz
pomieszczeniu
w siedzibie wykonawcy). Dokumenty te będą przechowywane w siedzibie wykonawcy
do momentu, w którym przestanie obowiązywać umowa w sprawie powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
Przekazanie organizacji przez wykonawcę w całości powierzonych do przetwarzania
danych osobowych nastąpi protokółem przekazania (stanowiącym Załącznik nr 12 „A”
do „Polityki bezpieczeństwa”) w momencie zakończenia obowiązywania umowy w
sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
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Rozdział 4
Pozostałe przypadki przetwarzania danych osobowych w Fundacji Absolwentów UMCS
W Fundacji Absolwentów UMCS dane osobowe mogą być przetwarzane (np.) w
związku
z realizacją:
 szkoleń zlecanych przez instytucje zewnętrzne (np. finansowanych ze środków
Unii Europejskiej).
Przetwarzanie danych będzie się odbywać na podstawie upoważnień.
Do udzielenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stosowany będzie
odpowiednio Załącznik nr 3 do „Polityki bezpieczeństwa”.
Do odwołania udzielonego upoważnienia stosowany będzie odpowiednio Załącznik nr
6
do ww. dokumentu.
Do udzielania oraz odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
upoważniony jest ABI (Załącznik nr 2 „B” do „Polityki bezpieczeństwa”).
AD będzie każdorazowo udzielał ABI upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych stosując odpowiednio Załącznik nr 2 „A” do ww. dokumentu.
Do odwołania udzielonego ABI upoważnienia do przetwarzania danych osobowych AD
zastosuje odpowiednio Załącznik nr 5 „A” do „Polityki bezpieczeństwa”.
Miejscem przetwarzania danych osobowych może być siedziba organizacji lub miejsce
wskazane przez instytucję zlecającą.
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Rozdział 5
Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 („PEFS 2007”)
INSTRUKCJA ZARZADZANIA
DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007
W FUNDACJI ABSOLWENTÓW UMCS z siedzibą
w Lublinie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Instrukcja Zarzadzania Systemem Informatycznym dla systemu Podsystem Monitorowania
Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL, zwana dalej ,,Instrukcja”,
określa zasady i tryb postepowania przy przetwarzaniu danych osobowych w systemie
Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, zwanym dalej „PEFS
2007”, w Fundacji Absolwentów UMCS zwanym dalej „Beneficjentem”.
§ 2.
Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:
1) Administrator Danych - Instytucje Zarządzająca PO KL;
2) użytkownik - osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007;
3) Administrator bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta - osoba wyznaczona
przez Administratora Danych, odpowiedzialna za nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa
danych osobowych w PEFS 2007;
4) naruszenie zabezpieczenia PEFS 2007 - jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa,
niezawodności, integralności lub poufności PEFS 2007;
Rozdział 2
Przydział haseł i identyfikatorów
§ 3.
Dla każdego użytkownika jest ustalany odrębny identyfikator i hasło dostępu do PEFS 2007.
§ 4.
Identyfikator użytkownika:
1) jest niepowtarzalny, a po wyrejestrowaniu użytkownika z PEFS 2007 nie jest przydzielany
innej osobie;
2) jest wpisywany do rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
zgodnie z § 9, wraz z imieniem i nazwiskiem użytkownika.
§ 5.
Hasło użytkownika:
1) jest przydzielane indywidualnie dla każdego z użytkowników;
2) nie jest zapisane w systemie komputerowym w postaci jawnej.
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§ 6.
1. Osoba odpowiedzialna za przydział identyfikatorów i pierwszych haseł dla użytkowników
u Beneficjenta jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.
§ 7.
Przydziału i zmiany haseł dokonuje się w następujący sposób:
1) hasła powinny mieć co najmniej osiem znaków i musza zawierać małe i wielkie litery oraz
cyfry lub znaki specjalne;
2) hasła nie powinny składać się z kombinacji znaków mogących ułatwić ich odgadniecie lub
odszyfrowanie przez osoby nieuprawnione (np.: imię, nazwisko użytkownika);
3) hasło powinno zostać zmienione niezwłocznie w przypadku powzięcia podejrzenia lub
stwierdzenia, że mogły się z nim zapoznać osoby trzecie.
§ 8.
1. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonane przy użyciu identyfikatora,
który został mu przyznany.
2. Użytkownik jest zobowiązany utrzymywać hasło, którym się posługuje lub posługiwał, w
ścisłej tajemnicy, w szczególności dołożyć wszelkich starań w celu uniemożliwienia zapoznania
się przez osoby trzecie z hasłem, nawet po ustaniu jego ważności.
Rozdział 3
Rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników
§ 9.
1. Rejestracji i wyrejestrowywania użytkowników dokonuje Administrator Bezpieczeństwa
Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.
2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta prowadzi rejestr
użytkowników, który stanowi załącznik nr A do Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem
Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta.
3. Jakakolwiek zmiana informacji ujawnionych w rejestrze podlega natychmiastowemu
odnotowaniu
i uaktualnieniu.
§ 10.
W PEFS 2007 może zostać zarejestrowany jedynie użytkownik, któremu osoba upoważniona
do tego osoba wydała upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007.
§ 11.
1. Po zarejestrowaniu w PEFS 2007 użytkownik jest informowany przez Administratora
Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta o ustalonym dla niego identyfikatorze
i konieczności posługiwania się hasłami.
2. Czynności opisane w ust. 1 wykonuje Administrator Systemu u Beneficjenta, o ile został
powołany.
3. Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta jest odpowiedzialny za
zapoznanie każdego nowego użytkownika z Instrukcja oraz Polityka Bezpieczeństwa dla zbioru
Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta, a także
z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, co użytkownik potwierdza swoim
podpisem na liście, stanowiącej załącznik nr B do Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem
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§ 12.
Użytkownik jest wyrejestrowywany z PEFS 2007 w każdym przypadku utraty przez niego
uprawnień do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007, co ma miejsce szczególnie
w przypadku:
1) ustania zatrudnienia tego użytkownika u Beneficjenta lub zakończeniu przez tego
użytkownika współpracy z Beneficjentem na podstawie umowy cywilno-prawnej;
2) zmiany zakresu obowiązków użytkownika powodujących utratę uprawnień do przetwarzania
danych osobowych w PEFS 2007.
Rozdział 4
Rozpoczęcie, zawieszenie i zakończenie pracy w PEFS 2007
§ 13.
Użytkownik rozpoczynając prace jest zobowiązany zalogować się do PEFS 2007 posługując się
swoim identyfikatorem i hasłem.
§ 14.
1. W przypadku, gdy użytkownik planuje przerwać prace, jest zobowiązany do zabezpieczenia
dostępu do komputera za pomocą wygaszacza ekranu z aktywnym hasłem.
2. W przypadku, gdy użytkownik planuje przerwać prace na dłuższy okres, a także kończąc
prace, jest zobowiązany wylogować sie z PEFS 2007 oraz sprawdzić, czy nie zostały
pozostawione bez zamknięcia nośniki zawierające dane osobowe.
§ 15.
1. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika naruszenia zabezpieczenia PEFS 2007 lub
zauważenia, że stan sprzętu komputerowego, zawartość zbioru danych osobowych w PEFS
2007, ujawnione metody pracy, sposób działania programu lub jakość komunikacji w sieci
telekomunikacyjnej mogą wskazywać na naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych w
PEFS
2007,
użytkownik
jest
zobowiązany
niezwłocznie
poinformować
o tym Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007u Beneficjenta
2. O każdym przypadku naruszenia zabezpieczenia PEFS 2007 Administrator Bezpieczeństwa
Informacji u Beneficjenta jest zobowiązany poinformować w formie pisemnej Administratora
Bezpieczeństwa Informacji w IP/IP2.
3. Rozpoczynając prace użytkownik powinien zwrócić szczególna uwagę na oko1icznosci,
o których mowa w ust. 1.
Rozdział 5
Tworzenie oraz przechowywanie kopii awaryjnych
§ 16.
1. Za tworzenie i przechowywanie u Beneficjenta kopii awaryjnych danych osobowych
przetwarzanych w PEFS 2007 w sposób zgodny z przepisami prawa oraz poniższymi
procedurami jest odpowiedzialny Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u
Beneficjenta,
§ 17.
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1. Kopie awaryjne danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007 są tworzone nie rzadziej
niż raz na kwartał i zawierają pełny obraz danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta.
2. Kopie o których mowa w ust. 1 przechowuje się odpowiednio zabezpieczone przed
dostępem osób nieuprawnionych w różnych miejscach, w tym w lokalizacjach innych niż zbiór
danych osobowych eksploatowany na bieżąco.
§ 18.
1. Kopie awaryjne danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007 po ustaniu ich
użyteczności są bezzwłocznie usuwane.
2. Kopie awaryjne danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007, które uległy uszkodzeniu,
podlegają natychmiastowemu zniszczeniu.
§ 19.
1. Miejsce przechowywania kopii awaryjnych danych osobowych przetwarzanych w PEFS
2007: siedziba Fundacji Absolwentów UMCS w Lublinie.
2.Kopie awaryjne danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007 w dniu 01.01.2021r.
podlegają natychmiastowemu zniszczeniu.
§ 20.
1. Kopie awaryjne danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007 do dnia max.
31.12.2020r.
2.Kopie awaryjne danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007 w dniu 01.01.2021r.
podlegają natychmiastowemu zniszczeniu.
Rozdział 6
Ochrona PEFS 2007 przed wrogim oprogramowaniem
§21.
Bielące i bezpośrednie sprawdzanie obecności wirusów komputerowych, koni trojańskich,
robaków komputerowych, oprogramowania szpiegującego i kradnącego hasła odbywa się przy
zastosowaniu zainstalowanego na każdej stacji roboczej aktualizowanego na bieżąco programu
antywirusowego automatycznie monitorującego występowanie wirusów, koni trojańskich,
robaków komputerowych, oprogramowania szpiegującego, oprogramowania kradnącego hasła
podczas operacji na plikach;
§ 22.
1. Nadzór nad instalowaniem oprogramowania antywirusowego oraz nad bieląca jego
aktualizacja sprawuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta,
§ 23.
1. O każdorazowym wykryciu wirusa lub konia trojańskiego przez oprogramowanie
monitorujące użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora
Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta. Po usunięciu wirusa lub innego
niebezpiecznego oprogramowania Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007
u Beneficjenta, sprawdza PEFS 2007 oraz przywraca go do pełnej funkcjonalności i sprawności.
§ 24.
1. W ramach ochrony przed wrogim oprogramowaniem Administrator Bezpieczeństwa
Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta stosuje logiczne lub fizyczne urządzenia firewall.
§ 25.
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Dyski lub inne informatyczne nośniki zawierające dane osobowe przetwarzane w PEFS 2007 są
przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom innym niż użytkownicy.
§ 26.
1. żadne nośniki informacji zawierające dane osobowe nie są udostępniane poza obszar,
w którym są przetwarzane dane osobowe.
2. Zapis w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 29 pkt 1 ustawy o ochronie danych
osobowych, tzn. udostępnia posiadanych w zbiorze danych osobom lub podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w szczególności przekazania przez
Beneficjenta danych z PEFS 2007 właściwej Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Pośredniczącej
II Stopnia.
Rozdział 7
Przeglądy i konserwacja PEFS 2007, sprzętu komputerowego oraz zbioru
danych osobowych
§ 27.
1. Przeglądy i konserwacje sprzętu komputerowego wynikające ze zużycia sprzętu oraz
warunków zewnętrznych i eksploatacji, z uwzględnieniem ważności sprzętu dla funkcjonowania
PEFS 2007, są dokonywane przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u
Beneficjenta.
§ 28.
1. Dyski lub inne informatyczne nośniki informacji umieszczone w urządzeniach
przeznaczonych do napraw, gdzie jest wymagane zaangażowanie zewnętrznych firm
serwisowych, usuwa się z tych urządzeń lub pozbawia się przed naprawa zapisu danych
osobowych przetwarzanych w PEFS 2007.
2. W przypadku niemoz1iwosci usunięcia nośnika lub pozbawienia go zapisu tych danych
osobowych naprawy dokonuje się pod nadzorem Administratora Bezpieczeństwa Informacji
PEFS 2007 u Beneficjenta.
§ 29.
1. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe przetwarzane
w PEFS 2007, przeznaczone do likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych,
a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.
2. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe przetwarzane
w PEFS 2007, przeznaczone do przekazania innemu podmiotowi, nieuprawnionemu do
otrzymania tych danych osobowych, pozbawia się wcześniej ich zapisu.
Rozdział 8
Postepowanie w zakresie komunikacji w sieci komputerowej
§ 30.
Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007 jest dozwolony jedynie po
właściwym zalogowaniu sie i podaniu własnego hasła użytkownika.

Rozdział 9
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Wymagania sprzętowo-organizacyjne
§ 31.
1. Użytkownicy są zobowiązani do ustawienia ekranów monitorów w taki sposób, aby
uniemożliwić osobom postronnym wgląd lub spisanie zawartości aktualnie wyświetlanej na
ekranie monitora.
2. Komputery powinny zostać ustawione w taki sposób, aby osoby postronne miały utrudniony
dostęp do portów zewnętrznych lub przynajmniej dostęp do portów zewnętrznych był pod
kontrola wizualna użytkowników.
§ 32.
Osoby nieuprawnione do dostępu do danych osobowych w PEFS 2007 mogą przebywać
w pomieszczeniach, w których są przetwarzane dane osobowe w PEFS 2007 wyłącznie
w obecności co najmniej jednego użytkownika odpowiedzialnego za te osoby.
§ 33.
Decyzje o instalacji na stacji roboczej obsługującej przetwarzanie danych osobowych w PEFS
2007 jakiegokolwiek oprogramowania systemowego lub ubytkowego podejmuje Administrator
Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.
Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 34.
Do spraw nieuregulowanych w Instrukcji stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.
§ 35.
Instrukcja nie wyłącza stosowania innych instrukcji dotyczących zabezpieczenia PEFS 2007.
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Rozdział 6
Instrukcja gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014 –
2020 w odniesieniu do programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności oraz programów realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy
Terytorialnej.
INSTRUKCJA ZARZADZANIA
DLA LOKALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO WYMIANĘ
DANYCH Z SL2014 I ZAPEWNIAJĄCEGO OBSŁUGĘ PROCESÓW ZWIĄZANYCH Z
WNIOSKOWANIEM O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH
ALBO OBSŁUGĘ PROCESÓW ZWIĄZANYCH Z WNIOSKOWANIEM O DOFINANSOWANIE I
OBSŁUGĘ PROJEKTU OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH
W
Fundacji Absolwentów UMCS
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Instrukcja Zarzadzania Systemem Informatycznym dla Lokalnego Systemu
Teleinformatycznego umożliwiającego wymianę z SL2014 i zapewniającego obsługę
procesów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie w ramach Programów
Operacyjnych albo obsługę procesów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie i
obsługę projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych, zwana dalej ,,Instrukcja”, określa zasady i tryb
postepowania przy przetwarzaniu danych osobowych w systemie aplikacji głównej
(SL2014), aplikacji raportującej centralnego systemu teleinformatycznego (SRHD)
w Fundacji Absolwentów UMCS, zwanym dalej „Beneficjentem”.
2. Instrukcja została opracowana na podstawie Wytycznych w zakresie warunków
gromadzenia
i przekazywania danych w postaci elektronicznej, zwane dalej „Wytycznymi”, zostały
opracowane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), zwanej dalej „ustawą”
3. Uregulowania zawarte w Instrukcji wynikają w szczególności z:
a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006. (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.), zwanego dalej
„rozporządzeniem ogólnym”;
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b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i
zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.
Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.);
c. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17
grudnia
2013
r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie
(WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.);
d. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17
grudnia
2013
r.
w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejska Współpraca
Terytorialna (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.);
e. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17
grudnia
2013
r.
w sprawie Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1084/2006
(Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.);
f. f. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146);
g. Rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13 maja 2014 r.);
h. Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.
ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących
transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z
wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań
informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu
rejestracji i przechowywania danych, zwanego dalej „rozporządzeniem KE nr
821/2014”;
i. Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września
2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
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§ 2.
Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:
1) Administrator Merytoryczny (AM) – wyznaczony pracownik instytucji realizujący zadania
określone
w § 4 niniejszej polityki bezpieczeństwa;
2) Beneficjent- należy przez to rozumieć Fundację Absolwentów UMCS;
3) Umowa o dofinansowanie – umowa o dofinansowanie projektu, decyzja o
dofinansowaniu
oraz porozumienie o statusie równorzędnym z umową o dofinansowanie;
4) LSI- lokalny system teleinformatyczny umożliwiający wymianę danych z SL2014 i
zapewniający:
a. obsługę procesów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie w ramach
programów operacyjnych albo
b. obsługę procesów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie i obsługę
projektu
od momentu podpisania umowy o dofinansowanie w ramach regionalnych
programów operacyjnych;
5) Użytkownik LSI - należy przez to rozumień osobę posiadającą dostęp do LSI;
6) Użytkownik I – osoba mająca dostęp do SL2014 lub SL2014 wraz z SRHD, wyznaczona
przez właściwą instytucję do wykonywania w jej imieniu czynności związanych z
realizacją programu operacyjnego;
7) Użytkownik B – należy przez to rozumieć osobę posiadającą dostęp do SL2014,
wyznaczoną przez Beneficjenta do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z
realizacją Projektu;
8) Dane osobowe – należy przez to rozumieć dane osobowe, w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r., poz. 1182 z późn.
zm.), przetwarzane w ramach wykonywania zadań wynikających z Porozumienia;
9) Przetwarzanie danych osobowych – należy przez to rozumieć jakiekolwiek operacje
wykonywane
na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do
prawidłowego wykonania przez Beneficjenta zadań wynikających z realizacji projektów;
10) ustawia o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29
sierpnia
1997
r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.);
11) Projekt – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie pn. „………………………………” o
numerze: ……………………. szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie,
realizowane w ramach Programu, będące przedmiotem umowy o dofinansowanie
projektu;
12) Personel Projektu – należy przez to rozumieć osobę świadczącą pracę na podstawie
stosunku pracy lub świadczącą usługi na podstawie stosunku cywilnoprawnego;
13) Wniosku o dofinansowanie – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie
realizacji Projektu;
14) Wniosek o płatność – należy przez to rozumieć, wniosek składany przez Beneficjenta w
SL2014,
wraz z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent rozlicza poniesione wydatki lub
przekazuje informacje o postępie rzeczowym realizacji Projektu;
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Rozdział 2
SL2014 – Aplikacja Główna Centralnego Systemu Teleinformatycznego
§ 3.
1. Podstawowymi celami SL2014 są:
1) wsparcie bieżącego procesu zarządzania, monitorowania i oceny programów
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz
programów realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, dla których instytucja zarządzająca
została ustanowiona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zachowanie odpowiedniego śladu audytowego w zakresie określonym w
załączniku
III Rozporządzenia KE nr 480/2014;
3) umożliwienie Beneficjentom rozliczania realizowanych przez nich projektów
zgodnie
z wymogami rozporządzenia Rady nr 1303/2013.
2. W ramach procesów związanych z rozliczaniem Projektu SL2014 zapewnia
funkcjonowanie wystandaryzowanych formularzy, obsługę procesów i komunikację w
zakresie:
1) gromadzenia i przesyłania danych dotyczących wniosków o płatność, ich
weryfikacji,
w tym zatwierdzania, poprawiania, odrzucania i wycofywania;
2) gromadzenia i przesyłania danych dotyczących harmonogramów finansowych,
ich weryfikacji w tym zatwierdzania, poprawiania i wycofywania, zawierających
kwotę wydatków ogółem, kwalifikowalnych i dofinansowania w podziale na
kwartały
i
lata
(z
możliwością
rozbicia
na miesiące);
3) gromadzenia i przesyłania danych dotyczących zamówień publicznych,
obejmujących
w szczególności zakres, o którym mowa w załączniku III do rozporządzenia KE nr
480/2014;
4) gromadzenia i przesyłania danych dotyczących osób zatrudnionych do realizacji
Projektu,
tzw. bazy personelu.
3. W odniesieniu do pozostałych procesów, SL2014 zapewnia komunikację między
Beneficjentem
a Instytucją Pośredniczącą.
4. Użytkownik B wprowadza dane do SL2014 począwszy od dnia zawarcia umowy o
dofinansowanie, zgodnie z podręcznikiem, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 lit. f.
5. Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania do SL 2014 danych dotyczących
angażowania personelu Projektu, pod rygorem uznania związanych z tym wydatków za
niekwalifikowalne.
6. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania
Projektu
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oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą, zgodnie z aktualnym podręcznikiem, o
którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 lit. f. Wykorzystanie SL2014 obejmuje co najmniej
przesyłanie:
1) wniosków o płatność;
2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w
ramach
Projektu
i wykazywanych we wnioskach o płatność;
3) harmonogramu płatności;
4) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych
do przeprowadzenia kontroli Projektu.
Przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4 drogą elektroniczną nie zdejmuje
z Beneficjenta i Partnera obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich
udostępniania podczas kontroli na miejscu.

Rozdział 3
Użytkownicy
1. Wyróżnia się następujące rodzaje Użytkowników:
a. Użytkownicy B, mający dostęp do SL2014, na podstawie wniosków, których
wzór stanowi załącznik nr 4”B” do niniejszych polityki bezpieczeństwa,
przekazywanych zgodnie z procedurą określoną w Rozdziale 6 niniejszej polityki
bezpieczeństwa.
b. Użytkownicy I, mający dostęp do SL2014 lub SL2014 wraz z SRHD, na podstawie
wniosków
o nadanie uprawnień, przekazywanych zgodnie z procedurą nadawania i zmiany
uprawnień Użytkowników I w centralnym systemie teleinformatycznym, do których
zalicza się w szczególności:
i. pracowników Instytucji Koordynującej, w tym pracowników powołanych do
pełnienia funkcji Administratorów Merytorycznych (AM IK);
ii. pracowników Instytucji Zarządzającej programem operacyjnym, w tym
pracowników
powołanych
do
pełnienia
funkcji
Administratorów
Merytorycznych Instytucji Zarządzającej programem operacyjnym (AM IZ);
iii. pracowników Instytucji Pośredniczącej lub Wdrażającej w ramach
programu operacyjnego w tym pracowników powołanych do pełnienia funkcji
Administratorów Merytorycznych Instytucji (AM I).
2. Za proces zarządzania uprawnieniami odpowiada:
a. w odniesieniu do Użytkowników B - właściwa instytucja podpisująca umowę
o dofinansowanie;
b. w odniesieniu do Użytkowników I – właściwa instytucja występująca o nadanie
dostępu
do centralnego systemu teleinformatycznego.
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Rozdział 4
Nadawanie uprawnień do systemu LS2014
§ 4.
1. Beneficjent i Partner wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu
czynności związanych z realizacją Projektu i zgłasza je Instytucji Pośredniczącej do
pracy w ramach SL2014. Zgłoszenie ww. osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie
dostępu jest dokonywane na podstawie Procedury zgłaszania osób uprawnionych w
ramach projektu w oparciu o formularze określone w załączniku nr 4 „B” do
niniejszej polityki bezpieczeństwa.
2. Osoby uprawnione do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z
realizacją Projektu i zgłoszone do Instytucji Pośredniczącej do pracy w ramach
SL2014 mają obowiązek przestrzegania regulaminu bezpieczeństwa informacji
przetwarzanych w SL2014 oraz stosowania podręcznika, o którym mowa w § 6 ust.
1 pkt 5 lit. f.
Rozdział 5
Zasady pracy w SL2014- e-PUAP i podpis elektroniczny
§ 5.
1. Każdy użytkownik w pracy w systemie SL2014 wykorzystuje profil zaufany ePUAP lub
bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014.
2. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP
nie jest możliwe, o czym Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie poinformuje
Beneficjenta na adres e-mail wskazany w umowie o dofinansowanie, uwierzytelnianie
następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako
login stosuje się PESEL danej osoby uprawnionej /adres e-mail.
3. Beneficjent zobowiązuje się do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o każdym
nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w SL2014.
4. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza Instytucji Pośredniczącej
zaistniały problem na adres e-mail wskazany w umowie o dofinansowanie. W przypadku
potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Pośredniczącej proces
rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą odbywa się drogą
pisemną. W ww. sytuacji będzie miała zastosowanie procedura awaryjna, która będzie
dostępna na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej. Wszelka korespondencja
pisemna w formie papierowej, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta. O usunięciu
awarii SL2014 Instytucja Pośrednicząca poinformuje Beneficjenta na adres e-mail
wskazany w o dofinansowanie, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w
SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania tej informacji.
5. Przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014 nie mogą być kontrole
przeprowadzane w ramach Projektu, w szczególności kontrole przeprowadzane na
miejscu.
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Rozdział 6
Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu
§ 6.
Przez osobę uprawnioną rozumie się tu osobę, wskazaną przez Beneficjenta we
wniosku stanowiącego załącznik nr 4”B do niniejszej Polityki bezpieczeństwa i
upoważnioną do obsługi SL2014, w jego imieniu do np. przygotowywania i
składania wniosków o płatność czy przekazywania innych informacji związanych z
realizacją projektu.
2. Zgłaszanie osób uprawnionych w ramach projektu odbywa się wg poniżej opisanej
procedury:
1.

Lp.

Opis działania
Zgłoszenie osoby uprawnionej

1.

2.

3.

4.

5.

Weryfikacja poprawności zgłoszenia,
potwierdzenie zgodności danych
podmiotu zgłaszającego osoby
uprawnione z danymi Beneficjenta
podanymi w ramach wniosku o
dofinansowanie/ umowy o
dofinansowanie
Wprowadzenie listy osób
uprawnionych, stanowiącej część
umowy o dofinansowanie, do
SL2014
Zgłoszenie aktualizacji listy osób
uprawnionych

Weryfikacja poprawności zgłoszenia,
potwierdzenie zgodności danych
podmiotu zgłaszającego osoby
uprawnione z danymi Beneficjenta
podanymi w ramach wniosku o
dofinansowanie/ umowy o
dofinansowanie

Odpowiedzialny
Beneficjent

Termin
Przy podpisaniu
umowy o
dofinansowanie
Instytucja
Przed
podpisująca umowę wprowadzeniem
o dofinansowanie z danych do
Beneficjentem
SL2014

Instytucja
podpisująca umowę
o dofinansowanie z
Beneficjentem
Beneficjent

Po podpisaniu
umowy o
dofinansowanie

Po podpisaniu
umowy o
dofinansowanie w
ramach jej edycji
lub w zależności
od decyzji
instytucji przez
podpisanie
aneksu/zmiany do
umowy o
dofinansowanie
Instytucja
Przed
podpisująca umowę wprowadzeniem
o dofinansowanie z danych do
Beneficjentem
SL2014
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Aktualizacja listy osób uprawnionych
6.

Instytucja
podpisująca umowę
o dofinansowanie z
Beneficjentem

Po przekazaniu
przez
Beneficjenta
zgłoszenia
aktualizacji listy
osób
uprawnionych w
ramach edycji
umowy o
dofinansowanie
lub w zależności
od decyzji
instytucji po
podpisaniu
aneksu/zmiany do
umowy o
dofinansowanie

Rozdział 7
Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B
§ 7.

Lp.
1.
2.

2

Opis zadania

Odpowiedzial
ny

Termin

Przyjęcie informacji nt. awarii SL2014

AM I/AM IZ

Niezwłoczni
e
Niezwłoczni
e

Weryfikacja zgłoszenia:
AM I/AM IZ
- w przypadku potwierdzenia awarii systemu:
 zarejestrowanie zgłoszenia w SD2014,
 przekazanie informacji do Użytkowników B,
zgodnie ze sposobem komunikacji określonym w
umowie o dofinansowanie, nt.:
- awarii SL2014
- sposobu postępowania w zakresie czynności
związanych z realizacją projektu, wskazującego na
alternatywny
sposób
rozliczenia
za
pośrednictwem papierowych wniosków o
płatność
- w przypadku braku potwierdzenia awarii SL2014
przekazanie informacji o poprawnym działaniu systemu,
zgodnie ze sposobem komunikacji określonym w umowie
o dofinansowanie
W przypadku potwierdzenia awarii przesłanie za AM IK
pośrednictwem skrzynki mailowej informacji o awarii do
pozostałych AM I/AM IZ (poza zgłaszającym awarię

Niezwłoczni
e
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systemu w SD2014) z prośbą o przekazanie jej do
Użytkowników B
Po usunięciu awarii – przekazanie informacji nt. usunięcia AM I/AM IZ
awarii do Użytkowników B, zgodnie ze sposobem
komunikacji określonym w umowie o dofinansowanie.

3

Niezwłoczni
e

Rozdział 8
§ 8.
Procedura postępowania w przypadku wystąpienia awarii ePUAP
Lp.
1
2

3

Opis zadania
Przekazanie informacji o awarii ePUAP do AM
IZ/AM I
Przekazanie informacji do Użytkowników B, zgodnie
ze sposobem komunikacji określonym w umowie o
dofinansowanie, nt.:
- wystąpienia awarii ePUAP
- zastępczego wykorzystywania SL2014 do
czynności związanych z realizacją projektu przez
Użytkowników B w okresie awarii,
- sposobu aktywacji konta w SL2014 przez
Użytkownika B z wykorzystaniem loginu i hasła,
gdzie:
 Loginem jest numer PESEL (dla podmiotów
krajowych) lub adres e-mail (dla podmiotów
zagranicznych),
 W celu uzyskania hasła należy po wpisaniu
loginu w polu Login skorzystać z opcji
„Wyślij hasło” dostępnej na stronie
logowania do Aplikacji
Po uzyskaniu informacji od AM IK o usunięciu awarii
przekazanie wiadomości do Użytkowników B, nt.:
- zawieszenia dostępu do SL2014 z wykorzystaniem
loginu i hasła,
- przywrócenia działania ePUAP i konieczności pracy
w ww. aplikacji

Odpowiedzialny Termin
AM IK
Niezwłocznie
AM I/AM IZ

Niezwłocznie

AM I/AM IZ

Niezwłocznie

Rozdział 9
Zakres danych osobowych powierzonych Beneficjentowi do przetwarzania.
§ 9.
1. Zakres danych osobowych powierzonych Beneficjentowi do przetwarzania w zbiorze pt.
Uczestnicy projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.
1.
2.

Nazwiska i imiona
Data urodzenia
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Adres zamieszkania lub pobytu
Nr ewidencyjny PESEL
Numer Identyfikacji Podatkowej
Miejsce pracy
Zawód
Wykształcenie
Numer telefonu
Płeć
Wiek w chwili przystąpienia do projektu
Adres do kontaktu
Adres email
Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
Nr telefonu do kontaktu
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
Miejsce zatrudnienia
Status uczestnika projektu tj.: przynależność do mniejszości narodowej,
migrantów, obce pochodzenie, bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe,
niepełnosprawność, sytuacja gospodarstwa domowego uczestnika,
niekorzystna sytuacja społeczna
Pochodzenie etniczne
Stan zdrowia

Beneficjent zobowiązany jest do rejestrowania w SL2014 danych dotyczących uczestników
projektów
w zakresie, który został określony w załączniku nr 13 Wytycznych w zakresie warunków
gromadzenia
i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
§ 10.
1. Zakres danych osobowych powierzonych Beneficjentowi do przetwarzania w zbiorze pt.
Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
a) Zakres danych osobowych użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego,
wnioskodawców, beneficjentów/partnerów
Lp. Nazwa
Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów
projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu
beneficjenta/partnera)
1
Imię
2
Nazwisko
3
Telefon
4
Adres e-mail
5
Kraj
6
PESEL
Wnioskodawcy
1
Nazwa wnioskodawcy
2
Forma prawna
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3
4
5
6

Forma własności
NIP
Kraj
Adres:
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon
Fax
Adres e-mail
Beneficjenci/Partnerzy

1
2
3
4
5
6

Nazwa beneficjenta/partnera
Forma prawna beneficjenta/partnera
Forma własności
NIP
REGON
Adres:
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon
Fax
Adres e-mail
Kraj
Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy

7
6

b) Dane uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą)
Lp.
Nazwa
1
Kraj
2
Nazwa instytucji
3
NIP
4
Typ instytucji
5
Województwo
6
Powiat
7
Gmina
8
Miejscowość
9
Ulica
10
Nr budynku
11
Nr lokalu
12
Kod pocztowy
13
Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
15
Telefon kontaktowy
16
Adres e-mail
17
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
18
Data zakończenia udziału w projekcie
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19
20
21
22

Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji
Rodzaj przyznanego wsparcia
Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
Data zakończenia udziału we wsparciu

c) Dane uczestników indywidualnych
Nazwa
Kraj
Rodzaj uczestnika
Nazwa instytucji
Imię
Nazwisko
PESEL
Płeć
Wiek w chwili przystępowania do projektu
Wykształcenie
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
Data zakończenia udziału w projekcie
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
Wykonywany zawód
Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)
Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia
Młodych)
Zakończenie
udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką
uczestnictwa
Rodzaj
przyznanego wsparcia
Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
Data zakończenia udziału we wsparciu
Data założenia działalności gospodarczej
Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej
PKD założonej działalności gospodarczej
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego
pochodzenia
Osoba
bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
Osoba z niepełnosprawnościami
Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci
pozostających na utrzymaniu
41
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
6
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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d) Dane dotyczące personelu projektu
Lp. Nazwa
1
Imię
2
Nazwisko
3
Kraj
4
PESEL
5
Forma zaangażowania
6
Okres zaangażowania w projekcie
7
Wymiar czasu pracy
8
Stanowisko
e) Wykonawcy realizujący umowy o zamówienia publiczne, których dane przetwarzane
będą w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie (osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą)
Lp. Nazwa
1
Nazwa wykonawcy
2
Kraj
3
NIP wykonawcy
§ 10.
Uwagi dotyczące przetwarzania danych wrażliwych uczestników projektu
1. W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne jest podanie przez nią lub jej
opiekuna prawnego danych w zakresie określonym w załączniku nr 13 do Wytycznych w
zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 20142020. Uczestnika projektu należy poinformować o możliwości odmowy podania danych
wrażliwych.
2. W sytuacji, gdy uczestnik będący osobą fizyczną lub jego opiekun prawny nie udzieli
informacji na temat danych wrażliwych (tj. osoby z niepełnosprawnościami, migranci, osoby
obcego pochodzenia i mniejszości, osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej)
istnieje możliwość wprowadzenia niekompletnych w ww. zakresie danych uczestnika pod
warunkiem udokumentowania przez Beneficjenta, iż działania w celu zebrania
przedmiotowych danych zostały podjęte. Niekompletność danych w ww. zakresie nie oznacza
niekwalifikowalności danego uczestnika z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 3. Niemniej,
Beneficjent musi być w stanie zapewnić wystarczające dowody, że dana osoba spełnia kryteria
kwalifikowalności
określone
dla projektu.
3. Odmowa podania informacji dotyczących danych wrażliwych w przypadku projektu
skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem
możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się
do udziału w projekcie.
4. Beneficjent może przetwarzać dane wrażliwe, od momentu zarejestrowania zbiorów przez
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
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Rozdział 7
Opis zdarzeń naruszających ochronę danych osobowych
1. Podział zagrożeń:
1) Zagrożenia losowe zewnętrzne (np. klęski żywiołowe, przerwy w zasilaniu) – ich
występowanie może prowadzić do utraty integralności danych, ich zniszczenia i uszkodzenia
infrastruktury technicznej systemu – ciągłość systemu zostaje zakłócona, nie dochodzi do
naruszenia poufności danych.
2) Zagrożenia losowe wewnętrzne (np. niezamierzone pomyłki operatorów, administratora,
awarie sprzętowe, błędy oprogramowania) – może dojść do zniszczenia danych, może zostać
zakłócona ciągłość pracy systemu, może nastąpić naruszenie poufności danych.
3) Zagrożenia zamierzone, świadome i celowe – najpoważniejsze zagrożenia naruszenia
poufności danych – zazwyczaj nie następuje uszkodzenie infrastruktury technicznej i
zakłócenie ciągłości pracy.
Zagrożenia te możemy podzielić na:
a) nieuprawniony dostęp do systemu z zewnątrz (włamanie do systemu),
b) nieuprawniony dostęp do systemu z jego wnętrza,
c) nieuprawniony przekaz danych,
d) pogorszenie jakości sprzętu i oprogramowania,
e) bezpośrednie zagrożenie materialnych składników systemu.
2. Przypadki zakwalifikowane jako naruszenie lub uzasadnione podejrzenie naruszenia
zabezpieczenia systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe, to
głównie:
1) sytuacje losowe lub nieprzewidziane oddziaływanie czynników zewnętrznych na zasoby
systemu,
jak np. wybuch gazu, pożar, zalanie pomieszczeń, katastrofa budowlana, napad, działania
terrorystyczne, niepożądana ingerencja ekipy remontowej itp.;
2) niewłaściwe parametry środowiska, jak np. nadmierna wilgotność lub wysoka temperatura,
oddziaływanie pola elektromagnetycznego, wstrząsy lub wibracje pochodzące od urządzeń
przemysłowych;
3) awaria sprzętu lub oprogramowania, które wyraźnie wskazują na umyślne działanie
w kierunku naruszenia ochrony danych lub wręcz sabotaż;
4) pojawienie się odpowiedniego komunikatu alarmowego od tej części systemu, która zapewnia
ochronę zasobów lub inny komunikat o podobnym znaczeniu;
5) pogorszenie jakości danych w systemie lub inne odstępstwo od stanu oczekiwanego
wskazujące
na
zakłócenia
systemu
lub
inną
nadzwyczajną
i
niepożądaną
modyfikację
w systemie;
6) naruszenie lub próba naruszenia integralności systemu lub bazy danych
w tym systemie;
7) stwierdzona próba modyfikacji lub modyfikacja danych lub zmiana w strukturze danych bez
odpowiedniego upoważnienia (autoryzacji);
8) niedopuszczalna manipulacja danymi osobowymi w systemie;
9) ujawnienie osobom nieupoważnionym danych osobowych lub objętych tajemnicą procedury
ochrony przetwarzania albo innych strzeżonych elementów systemu zabezpieczeń;
10) nieprzypadkowe odstępstwa od zasad bezpieczeństwa pracy w systemie lub sieci
komputerowej wskazujące na przełamanie lub zaniechanie ochrony danych osobowych
– np. praca przy komputerze lub w sieci osoby, która nie jest formalnie dopuszczona do jego
obsługi, sygnał o uporczywym nieautoryzowanym logowaniu itp.;
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11) istnienie nieautoryzowanych kont dostępu do danych lub tzw. „bocznej furtki” itp.;
12) podmiana lub zniszczenie nośników z danymi osobowymi bez odpowiedniego upoważnienia,
jak również skasowanie lub skopiowanie w sposób niedozwolony danych osobowych;
13) rażące naruszenie dyscypliny pracy w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa
informacji (niewylogowanie się przed opuszczeniem stanowiska pracy, pozostawienie danych
osobowych w drukarce, na ksero, niezamknięcie pomieszczenia z komputerem, niewykonanie w
określonym terminie kopii bezpieczeństwa, prace na danych osobowych w celach prywatnych
itp.).
3. Za naruszenie ochrony danych uważa się również stwierdzone nieprawidłowości
w zakresie zabezpieczenia miejsc przechowywania danych osobowych (otwarte szafy, biurka,
regały, urządzenia archiwalne i inne) na nośnikach tradycyjnych, tj. na papierze (wydrukach),
kliszy, folii, zdjęciach, dyskietkach w formie niezabezpieczonej itp.
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Rozdział 8
Zabezpieczenie danych osobowych
Administratorem Danych zawartych i przetwarzanych w rejestrach zbiorów Fundacji
Absolwentów UMCS – przedstawionych w Rozdziale 1: Fundacja Absolwentów UMCS,
podpunkt „b” niniejszej „Polityki bezpieczeństwa” – w systemach informatycznych i na
nośnikach tradycyjnych wyszczególnionych w punktach:

L.p.

Nazwa zbioru danych osobowych

1.
2.
3.

Fundacja Absolwentów UMCS – baza beneficjentów

4.

Baza użytkowników newsletteru „www.faumcs.pl”

5.

Dane osobowe, karty wynagrodzeń, deklaracje rozliczeniowe
ZUS, deklaracje zgłoszeniowe

Ewidencja korespondencji Fundacji Absolwentów UMCS
Kontrahenci - baza danych Fundacji Absolwentów UMCS

 od „1” do „5” – jest Zarząd organizacji,
 pkt „1” – jest Zarząd organizacji oraz przy realizowanych projektach Ministerstwo
Rozwoju w Warszawie, Fundacja Absolwentów UMCS natomiast przetwarza dane
osobowe na jego rzecz [dotyczy uczestników (beneficjentów) projektów krajowych i
RPO].
2. Administrator Danych jest obowiązany do zastosowania środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych w systemach
informatycznych i na nośnikach tradycyjnych, a w szczególności do:
1) zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
2) zapobiegania kradzieży danych,
3) zapobiegania przetwarzaniu danych z naruszeniem ustawy oraz zmianie, utracie, uszkodzeniu
lub zniszczeniu tych danych.
3. Do zastosowanych środków technicznych należy:
1) przetwarzanie danych osobowych w wydzielonych, odpowiednio zabezpieczonych
i przystosowanych do tego pomieszczeniach;
2) zabezpieczenie wejścia do pomieszczeń, o których mowa w pkt 1;
3) wyposażenie pomieszczeń w szafy dające gwarancję bezpieczeństwa dokumentacji
i nośników danych.
4. Do zastosowanych środków organizacyjnych należą następujące zasady:
1) zapoznanie każdej osoby z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych przed jej
przystąpieniem do pracy przy przetwarzaniu danych osobowych;
2) przeszkolenie osób, o których mowa w pkt 1, w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń
i programów związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych;
3) kontrolowanie otwierania i zamykania pomieszczeń wymienionych w pkt 3.1, polegające na
otwarciu pomieszczenia przez pierwszą osobę, która rozpoczyna pracę oraz zamknięciu
pomieszczenia przez ostatnią wychodzącą osobę i niepozostawianiu pomieszczenia w czasie
pracy bez nadzoru.
5. Niezależnie od niniejszych zasad, w zakresie bezpieczeństwa mają zastosowanie wszelkie
wewnętrzne regulaminy lub instrukcje dotyczące bezpieczeństwa ludzi i zasobów
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informacyjnych oraz indywidualne zakresy zadań osób zatrudnionych przy przetwarzaniu
danych osobowych w określonym systemie, przy czym dokumenty te nie mogą być sprzeczne z
regulacjami określonymi w „Polityce bezpieczeństwa”.
6. AD za pośrednictwem ABI sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych
osobowych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz zasad ustanowionych w
niniejszym dokumencie.
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Rozdział 9
Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
1. W przypadku stwierdzenia :
 naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego,
 naruszenia technicznego stanu urządzeń,
 naruszenia zawartości zbioru danych osobowych,
 ujawnienia metody pracy lub sposobu działania programu,
 jakości transmisji danych w sieci telekomunikacyjnej mogącej wskazywać na naruszenie
zabezpieczeń tych danych,
 innych zdarzeń mogących mieć wpływ na naruszenie danych osobowych (np. zalanie,
pożar, itp.)
każda osoba zatrudniona przy przetwarzaniu danych osobowych jest zobowiązana niezwłocznie
powiadomić o tym fakcie ABI.
2. W razie niemożliwości zawiadomienia ABI lub osoby przez niego upoważnionej, należy
powiadomić bezpośredniego przełożonego.
3. Do czasu przybycia na miejsce naruszenia danych osobowych ABI lub upoważnionej przez
niego osoby, należy:
 niezwłocznie podjąć czynności niezbędne dla powstrzymania niepożądanych skutków
zaistniałego naruszenia – o ile istnieje taka możliwość – a następnie uwzględnić
w działaniu również ustalenie przyczyn lub sprawców naruszenia danych osobowych;
 udokumentować wstępnie zaistniałe naruszenie;
 nie opuszczać bez uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia do czasu przybycia ABI lub
osoby przez niego upoważnionej.
4. Po przybyciu na miejsce naruszenia lub ujawnienia ochrony danych osobowych, ABI lub
osoba przez niego upoważniona:
 zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i dokonuje wyboru metody dalszego postępowania,
mając
na uwadze ewentualne zagrożenia dla prawidłowości pracy organizacji;
 może żądać dokładnej relacji z zaistniałego naruszenia lub ujawnienia ochrony danych
osobowych
od osoby powiadamiającej, jak również od każdej innej osoby, która może posiadać
informacje związane z zaistniałym naruszeniem;
 rozważa celowość i potrzebę powiadomienia o zaistniałym naruszeniu lub ujawnieniu
ochrony danych osobowych AD;
 nawiązuje bezpośredni kontakt – jeżeli zachodzi taka potrzeba – ze specjalistami spoza
organizacji.
5. Po wyczerpaniu niezbędnych środków doraźnych związanych z zaistniałym
naruszeniem/ujawnieniem ochrony danych osobowych, ABI zasięga niezbędnych opinii
proponuje postępowanie naprawcze, w tym ustosunkowuje się do kwestii ewentualnego
odtworzenia danych z zabezpieczeń oraz terminu wznowienia przetwarzania danych.
6. ABI dokumentuje zaistniały przypadek naruszenia lub ujawnienia ochrony danych osobowych
oraz sporządza raport, który powinien zawierać w szczególności:
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a) wskazanie osoby powiadamiającej oraz innych osób zaangażowanych lub odpytywanych
w związku z naruszeniem lub ujawnieniem ochrony danych osobowych;
b) określenie czasu i miejsca: naruszenia/ujawnienia i powiadomienia o tym fakcie;
c) określenie okoliczności towarzyszących i rodzaju naruszenia/ujawnienia;
d) wyszczególnienie wziętych faktycznie pod uwagę przesłanek do wyboru metody
postępowania i opis podjętego działania;
e) wstępną ocenę przyczyn wystąpienia naruszenia/ujawnienia;
f) ocenę przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i naprawczego.
7. Raport, o którym mowa w pkt. 6, ABI niezwłocznie przekazuje AD.
8. Zaistniałe naruszenie/ujawnienie ochrony danych osobowych może stać się przedmiotem
szczegółowej analizy prowadzonej przez AD i ABI.
9. Analiza, o której mowa w pkt. 8, powinna zawierać:
a) wszechstronną ocenę zaistniałego naruszenia/ujawnienia ochrony danych osobowych;
b) wskazanie odpowiedzialnych;
c) wnioski co do ewentualnych przedsięwzięć: proceduralnych, organizacyjnych, kadrowych
i technicznych, które powinny zapobiec podobnym naruszeniom/ujawnieniom w przyszłości.
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Rozdział 10
Postanowienia końcowe
1. Przypadki nieuzasadnionego zaniechania obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu
mogą być potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych,
w szczególności przez osobę, która po stwierdzeniu naruszenia zabezpieczenia systemu
informatycznego lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie powiadomiła o tym
fakcie ABI.
2. Osoby, które zostały zapoznane z niniejszym dokumentem i zobowiązują się do stosowania
zasad w nim zawartych, potwierdzają ten fakt poprzez podpisanie oświadczenia (załącznik
nr 1 „A” do „Polityki bezpieczeństwa”).
3. Ewidencję osób, które zostały zapoznane z niniejszym dokumentem i zobowiązują się do
stosowania zasad w nim zawartych, zobowiązany jest prowadzić ABI.
4. Wobec osoby, która w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego lub
uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie podjęła działania określonego
w niniejszym dokumencie, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie
z określonymi zasadami, a także gdy nie zrealizowała stosownego działania dokumentującego
ten przypadek, wszczyna się postępowanie.
5. Orzeczona kara wobec osoby uchylającej się od powiadomienia ABI nie wyklucza
odpowiedzialności karnej tej osoby zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883; tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz możliwości wniesienia wobec niej przez organizację sprawy z
powództwa cywilnego o zrekompensowanie poniesionych strat.
6. Wszystkie regulacje dotyczące systemów informatycznych określone w „Polityce
bezpieczeństwa” dotyczą również przetwarzania danych osobowych w bazach prowadzonych
w jakiejkolwiek innej formie.
7. Wdrożenie „Polityki bezpieczeństwa” odbywa się poprzez:
a) zapoznanie osób wchodzących w skład organów organizacji, pracowników,
współpracowników, wolontariuszy, praktykantów i stażystów organizacji z treścią „Polityki
bezpieczeństwa”;
b) szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.
8. „Polityka bezpieczeństwa” wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały Zarządu organizacji lub
w terminie określonym w treści tej Uchwały.
Zmiany w „Polityce bezpieczeństwa” będą wchodzić w życie w terminach określonych
w Uchwałach Zarządu organizacji dotyczących wprowadzenia zmian w dokumencie.
Zmiany te dokumentuje się w Arkuszu Zmian (Rozdział 10).
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Rozdział 11
Arkusz zmian
L.p.

Treść zmiany

Data

1

2

3

4

5

6
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CZĘŚĆ II
Instrukcja w sprawie zasad postępowania przy przetwarzaniu danych
osobowych
§1
Instrukcja w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych – zwana dalej „Instrukcją” –
określa w szczególności:
1) Obowiązki osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Fundacji
Absolwentów UMCS
2) Tryb udzielania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
3) Sposób prowadzenia i aktualizacji ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych.
4) Sposób prowadzenia i aktualizacji rejestru zbiorów danych osobowych.
§2
Definicje zawarte w dokumencie pn.: „Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych
osobowych
w Fundacji Absolwentów UMCS stosuje się odpowiednio.
§3
ABI sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych zapewniając
bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym, w szczególności
przeciwdziałając dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane
osobowe oraz podejmując odpowiednie działania w przypadku wykrycia naruszeń w systemie
zabezpieczeń.
§4
ABI i AD współpracują ze sobą przy realizacji zadań z zakresu ochrony danych osobowych.
§5
ABI zobowiązany jest do nadzoru nad postępowaniem przy przetwarzaniu danych osobowych
w organizacji, a w szczególności do:
1) zastosowania niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenie danych osobowych przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, przetwarzaniem z naruszeniem
przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2) kontroli nad wykonywaniem operacji przetwarzania danych osobowych przez osoby
upoważnione.
3) zwracania się do AD w przypadku istotnych wątpliwości wynikających ze stosowania
przepisów
ustawy
o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.
§6
Osoba upoważniona do przetwarzania danych zobowiązana jest do:
1) zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
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2) zachowania szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych w celu ochrony
interesu osób, których dane dotyczą.
3) stosowania określonych przez AD procedur i środków przetwarzania oraz zabezpieczania
danych osobowych.
4) podporządkowania się poleceniom ABI i AD w zakresie ochrony danych osobowych.
5) zachowania danych osobowych w tajemnicy.
6) przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a w szczególności:
a) zabezpieczenia danych osobowych przed ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
b) zabezpieczenia danych osobowych przed ich zmianą.
c) zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
d) zamykania i zabezpieczania pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe
w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
e) dopilnowania, by przebywanie osób nieupoważnionych w pomieszczeniach, w których
przetwarzane są dane osobowe, miało miejsce wyłącznie w obecności osoby upoważnionej.
f) dopilnowania, by przeznaczone do usunięcia dokumenty, zawierające dane osobowe
niszczone były w stopniu uniemożliwiającym ich odczytanie.
g) przetwarzania danych osobowych zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane.
§7
W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad postępowania przy przetwarzaniu danych
osobowych
lub naruszeniu zabezpieczenia danych osoba upoważniona zobowiązana jest niezwłocznie
poinformować ABI, który przekazuje tę informację AD.
§8
1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające
upoważnienie nadane przez AD.
2. ABI ponosi odpowiedzialność za zaznajomienie pracownika, który ma być dopuszczony do
przetwarzania danych osobowych z przepisami towarzyszącymi ochronie danych osobowych.
Fakt zapoznania się z przepisami pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.
3. ABI wydaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych organom organizacji,
każdemu pracownikowi, współpracownikowi, wolontariuszowi, praktykantowi, stażyście, który
przy wykonywaniu powierzonych mu zadań przetwarza dane osobowe.
4. Upoważnienie udzielane jest na czas wykonywania przez osobę upoważnioną czynności na
powierzonym stanowisku.
5. ABI zobowiązany jest niezwłocznie poinformować AD o zaprzestaniu wykonywania
czynności przetwarzania danych osobowych przez osobę upoważnioną.
§9
1. Każda osoba upoważniona powinna odbyć szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych organizuje ABI.
§ 10
1. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych prowadzona
jest w formie papierowej i/lub elektronicznej.
2. Ewidencję, o której mowa w pkt. 1, prowadzi ABI.
3. Za aktualizację ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
odpowiada ABI.
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4. O każdym zdarzeniu powodującym konieczność wprowadzenia zmian w ewidencji,
o której mowa w pkt. 1, musi zostać poinformowany ABI.
§ 11
1. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w organizacji prowadzony
jest w formie papierowej i/lub elektronicznej.
2. Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzi ABI.
3. O planowanym utworzeniu nowego zbioru danych osobowych należy poinformować ABI.
Informacja
ta powinna zawierać:
a) nazwę zbioru.
b) podstawę utworzenia zbioru.
c) oznaczenie rodzaju zbioru.
d) określenie sposobu przetwarzania danych w zbiorze (system informatyczny, przetwarzanie
elektroniczne, przetwarzanie odręczne).
e) określenie zakresu przetwarzania danych.
f) określenie celu przetwarzania danych.
g) informację o kategoriach odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.
h) informację o sposobie udostępniania danych.
i) informację o tym, czy zbiór podlega obowiązkowi rejestracji przez Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.
j) uzasadnienie potrzeby utworzenia zbioru.
4. O każdej zmianie dotyczącej przetwarzania danych w zbiorze należy poinformować ABI.
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CZĘŚĆ III
Instrukcja dla osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych
§1
Niniejsza „Instrukcja dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych” – zwana
dalej „Instrukcją” – określa tryb postępowania w przypadku, gdy:
 stwierdzono naruszenie zabezpieczenia systemu informatycznego lub naruszenie
zabezpieczenia zbioru danych osobowych zebranych i przetwarzanych w innej formie.
 stan urządzenia, zawartość zbioru danych osobowych, ujawnione metody pracy, sposób
działania programu lub jakość komunikacji w sieci telekomunikacyjnej mogą wskazywać
na naruszenie zabezpieczeń tych danych.
§2
Przypadki zakwalifikowane jako naruszenie lub uzasadnione podejrzenie naruszenia
zabezpieczenia systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe, to
głównie:
1) Sytuacje losowe lub nieprzewidziane oddziaływanie czynników zewnętrznych na zasoby
systemu,
jak np. wybuch gazu, pożar, zalanie pomieszczeń, katastrofa budowlana, napad, działania
terrorystyczne, niepożądana ingerencja ekipy remontowej, itp.
2) Niewłaściwe parametry środowiska, jak np. nadmierna wilgotność lub wysoka temperatura,
oddziaływanie pola elektromagnetycznego, wstrząsy lub wibracje pochodzące od urządzeń
przemysłowych.
3) Awaria sprzętu lub oprogramowania, które wyraźnie wskazują na umyślne działanie
w kierunku naruszenia ochrony danych lub wręcz sabotaż.
4) Pojawienie się odpowiedniego komunikatu alarmowego od tej części systemu, która zapewnia
ochronę zasobów lub inny komunikat o podobnym znaczeniu.
5) Jakość danych w systemie lub inne odstępstwo od stanu oczekiwanego wskazujące na
zakłócenia systemu lub inną nadzwyczajną i niepożądaną modyfikację w systemie.
6) Nastąpiło naruszenie lub próba naruszenia integralności systemu lub bazy danych w tym
systemie.
7) Stwierdzono próbę lub modyfikację danych lub zmianę w strukturze danych bez
odpowiedniego upoważnienia (autoryzacji).
8) Nastąpiła niedopuszczalna manipulacja danymi osobowymi w systemie.
9) Ujawniono osobom nieupoważnionym dane osobowe lub objęte tajemnicą procedury ochrony
przetwarzania albo inne strzeżone elementy systemu zabezpieczeń.
10) Praca w systemie lub jego sieci komputerowej wykazuje nieprzypadkowe odstępstwa od
założonego rytmu pracy wskazujące na przełamanie lub zaniechanie ochrony danych
osobowych – np. praca przy komputerze lub w sieci osoby, która nie jest formalnie
dopuszczona do jego obsługi, sygnał o uporczywym nieautoryzowanym logowaniu, itp.
11) Ujawniono istnienie nieautoryzowanych kont dostępu do danych lub tzw. „bocznej furtki”,
itp.
12) Podmieniono lub zniszczono nośniki z danymi osobowymi bez odpowiedniego upoważnienia
lub w sposób niedozwolony skasowano lub skopiowano dane osobowe.
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13) Rażąco naruszono dyscyplinę pracy w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa
informacji
(nie wylogowanie się przed opuszczeniem stanowiska pracy, pozostawienie danych osobowych
w
drukarce,
na ksero, nie zamknięcie pomieszczenia z komputerem, nie wykonanie w określonym terminie
kopii bezpieczeństwa, prace na danych osobowych w celach prywatnych, itp.).
§3
1. Każda osoba w organizacji (reprezentująca organ organizacji bądź w niej zatrudniona
lub współpracująca włącznie z wolontariuszami, praktykantami i stażystami), która stwierdzi
lub podejrzewa naruszenie zabezpieczenia ochrony danych osobowych w systemie
informatycznym lub przetwarzanych w inny sposób, powinna niezwłocznie poinformować o
tym osobę zatrudnioną przy przetwarzaniu tych danych, bezpośredniego przełożonego oraz
ABI albo inną upoważnioną przez niego osobę.
2. Osoba zatrudniona przy przetwarzaniu danych osobowych, która uzyskała informację lub
sama stwierdziła naruszenie zabezpieczenia bazy danych osobowych zobowiązana jest
niezwłocznie powiadomić o tym ABI.
§4
1. Dane osobowe zostają ujawnione, gdy stają się znane w całości lub części pozwalającej na
określenie osobom nieuprawnionym tożsamości osoby, której dane dotyczą.
2. W stosunku do danych, które zostały zagubione, pozostawione bez nadzoru poza obszarem
bezpieczeństwa – należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające czy dane osobowe należy
uznać za ujawnione.
§5
Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu danych osobowych należy podjąć działania
w celu powstrzymania lub ograniczenia dostępu do danych przez osoby niepowołane poprzez:
1) Fizyczne odłączenie urządzeń i segmentów sieci, które mogły umożliwić dostęp do bazy
danych osobie nieuprawnionej.
2) Wylogowanie użytkownika podejrzanego o naruszenie zabezpieczenia ochrony danych.
3) Zmianę hasła na konto ABI i użytkownika, poprzez które uzyskano nielegalny dostęp
w celu uniknięcia ponownej próby włamania.
4) Podjęcie innych – stosownych do zagrożenia – działań.
§6
ABI – po uzyskaniu sygnału o naruszeniu danych osobowych – powinien w pierwszej
kolejności:
1) Zapisać wszelkie informacje związane z danym zdarzeniem.
2) Na bieżąco wygenerować i wydrukować wszystkie możliwe dokumenty i raporty, które mogą
pomóc
w ustaleniu okoliczności zdarzenia.
3) Przystąpić do zidentyfikowania rodzaju zaistniałego zdarzenia – zwłaszcza do określenia skali
zniszczeń
i metody dostępu do danych osoby nieuprawnionej.
4) Wyniki postępowania zabezpieczającego oraz okoliczności naruszenia bezpieczeństwa
danych osobowych należy ująć w raporcie i niezwłocznie przekazać AD.
§7
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1. Do czasu przybycia na miejsce naruszenia ochrony danych osobowych ABI lub upoważnionej
przez niego osoby należy:
1) Niezwłocznie podjąć czynności (określone w rozdziale 9 pkt 3 niniejszej „Polityki
bezpieczeństwa”) niezbędne dla powstrzymania niepożądanych skutków zaistniałego naruszenia
– o ile istnieje taka możliwość – a następnie uwzględnić w działaniu również ustalenie przyczyn
lub sprawców.
2) Rozważyć wstrzymanie bieżącej pracy na komputerze lub pracy biurowej w celu
zabezpieczenia miejsca zdarzenia.
3) Zaniechać – o ile to możliwe – dalszych planowanych przedsięwzięć, które wiążą
się z zaistniałym naruszeniem i mogą utrudnić udokumentowanie i analizę.
4) Podjąć inne działania przewidziane i określone w instrukcjach technicznych
i technologicznych – stosownie do objawów i komunikatów towarzyszących naruszeniu.
5) Podjąć stosowne działania – jeśli zaistniały przypadek jest określony w dokumentacji systemu
operacyjnego, dokumentacji bazy danych lub aplikacji użytkowej.
6) Zastosować się do innych instrukcji i regulaminów – jeżeli odnoszą się one do zaistniałego
przypadku.
7) Udokumentować wstępnie zaistniałe naruszenie.
8) Nie opuszczać – bez uzasadnionej potrzeby – miejsca zdarzenia do czasu przybycia ABI lub
upoważnionej przez niego osoby.
2. Po przybyciu na miejsce naruszenia lub ujawnienia ochrony danych osobowych ABI lub
osoba go zastępująca:
1) Zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i dokonuje wyboru metody dalszego postępowania mając
na uwadze ewentualne zagrożenia dla prawidłowości pracy organizacji.
2) Niezwłocznie informuje AD.
3) Może żądać dokładnej relacji z zaistniałego naruszenia od osoby powiadamiającej, jak
również każdej innej osoby, która może posiadać informacje związane z zaistniałym
naruszeniem.
4) Nawiązuje bezpośredni kontakt – jeżeli zachodzi taka potrzeba – ze specjalistami spoza
organizacji
w porozumieniu z AD.
§8
1. Po dokonaniu czynności zabezpieczenia danych osobowych i ustaleniu przyczyn naruszenia
ochrony danych osobowych należy niezwłocznie przywrócić normalny stan działania.
2. Po przywróceniu prawidłowego stanu bazy danych osobowych należy przeprowadzić
szczegółową analizę w celu określenia przyczyny naruszenia ochrony danych osobowych oraz
przedsięwziąć kroki mające na celu wyeliminowanie podobnych zdarzeń w przyszłości.
3. Jeżeli przyczyną zdarzenia był błąd osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych
osobowych
ABI niezwłocznie zarządza przeprowadzenie dodatkowego szkolenia dla osób biorących udział
przy przetwarzaniu danych osobowych. Dokumentację z przeprowadzonego szkolenia ABI
załącza do raportu określonego w treści § 9.
§9
1. Po dokonaniu czynności przedstawionych powyżej ABI sporządza szczegółowy raport
zawierający:
1) Opis zdarzenia.
2) Przyczynę zaistnienia.
3) Skutki naruszenia ochrony danych osobowych.
4) Podjęte działania, zastosowane środki.
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5) Analizę zdarzenia oraz wnioski dotyczące przedsięwzięć:
a) organizacyjnych,
b) technicznych,
c) kadrowych.
2. Raport ABI przedkłada niezwłocznie AD, który wydaje pisemne zalecenia.
3. Całość dokumentacji w zakresie naruszenia systemu ochrony danych osobowych
przechowuje ABI.

46 | S t r o n a

Biuro Fundacji Absolwentów UMCS:
ul. Dobrzańskiego 1/1.2, 20-262 Lublin
e-mail: biuro@faumcs.pl | tel. (81) 822-85-54

CZĘŚĆ IV
Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do
przetwarzania danych osobowych w Fundacji Absolwentów UMCS
Fundacja Absolwentów UMCS posiada system, który określa instrukcję i sposób zarządzania
systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Fundacji
Absolwentów UMCS.
Instrukcja określa zasady zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania
danych osobowych, a w szczególności: sposób rejestrowania i wyrejestrowania użytkownika,
sposób przydziału haseł i zasady korzystania z nich, procedury rozpoczęcia i zakończenie pracy,
obowiązki użytkownika, metodę i częstotliwość tworzenia kopii, zasady sprawdzania obecności
wirusów komputerowych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji systemu.
Rejestrowania i wyrejestrowania użytkownika
1. Użytkownikiem systemu informatycznego (osobą upoważnioną) może być:
 osoba zatrudniona przy przetwarzaniu danych osobowych w Fundacji Absolwentów
UMCS,
 pracownik innego podmiotu lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzi
działalność
na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, którzy świadczą na
podstawie stosowanych umów usługi związane z ich pracą w systemie informatycznym
(serwis, zlecenie przetwarzania danych osobowych itp.).
2. Uzyskanie uprawnień następuje na dwóch poziomach:
 zarejestrowania w sieci komputerowej (złożenie konta),
 nadanie określonych uprawnień do systemów aplikacyjnych.
3. Wniosek o zarejestrowanie użytkownika składa bezpośredni przełożony pracownika.
Wniosek zostaje przekazany do Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który może
zgłosić sprzeciw wobec przyznania uprawnień, ze względu na zagrożenie naruszenia
bezpieczeństwa danych osobowych.
4. Jednocześnie z wnioskiem o zarejestrowanie użytkownika, bezpośredni przełożony
pracownika składa pisemny wniosek do Administratora Bezpieczeństwa Informacji o nadanie
określonych uprawnień do systemów aplikacyjnych. Zasady nadawania uprawnień do
poszczególnych systemów mogą określać odrębne instrukcje.
5. W przypadku zakończenia pracy w Fundacji Absolwentów UMCS, stosuje się następującą
procedurę wyrejestrowania użytkownika:
 Kierownik Biura Zarządu przed wydaniem świadectwa pracy wydaje polecenie
administratorowi bezpieczeństwa informacji zmiany hasła profilu użytkownika oraz użycia
go jako alias dla profilu pracownika, który przejmuje jego obowiązki; gdy nie ma takiego
pracownika, wówczas alias zostaje założony na profilu przełożonego użytkownika,
 po wykonaniu tej czynności następuje przygotowanie świadectwa pracy i przedstawienie
do podpisu przez osobę upoważnioną,
 wykonanie tej operacji jest jednoznaczne z uniemożliwieniem dostępu do systemu dla
pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę w Fundacji Absolwentów UMCS,
 Kierownik Biura Zarządu zawiadamia Administratora Bezpieczeństwa Informacji o fakcie
wyrejestrowania użytkownika.
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Sposób przydziału haseł i zasady korzystania z nich
1. Każdorazowe uwierzytelnienie użytkownika w systemie następuje po podaniu identyfikatora
i hasła.
2. Używanie hasła jest obowiązkowe dla każdego użytkownika, posiadającego identyfikator w
systemie.
3. W Fundacji Absolwentów UMCS, obowiązują następujące zasady korzystania z haseł:
 zabrania się ujawniania haseł jakimkolwiek osobom trzecim,
 zabrania się zapisywania haseł lub takiego z nimi postępowania, które umożliwia lub
ułatwia dostęp do haseł osobom trzecim.
4. Prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z korzystaniem użytkowników z haseł
nadzoruje Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Nadzór ten w szczególności polega na
obserwacji (monitorowaniu) funkcjonowania mechanizmu uwierzytelniania i przywracania
stanu prawidłowego w przypadku nieprawidłowości.
Rozpoczęcie i zakończenie pracy
1. Przed przystąpieniem do pracy w systemie informatycznym użytkownik zobowiązany jest
sprawdzić urządzenie komputerowe i stanowisko pracy ze zwróceniem uwagi, czy nie zaszły
okoliczności wskazujące na naruszenie ochrony danych osobowych. W przypadku
naruszenia ochrony danych osobowych użytkownik niezwłocznie powiadamia
Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
2. Użytkownik rozpoczyna pracę w systemie informatycznym od następujących czynności:
a) włączenia komputera,
b) uwierzytelnienia się („zalogowania” w systemie) za pomocą identyfikatora i hasła.
3. Niedopuszczalne jest uwierzytelnianie się na hasło i identyfikator innego użytkownika lub
praca w systemie informatycznym na koncie innego użytkownika.
4. Zakończenie pracy użytkownika w systemie następuje po „wylogowaniu się” z systemu. Po
zakończeniu pracy użytkownik zabezpiecza swoje stanowisko pracy, w szczególności
dyskietki, dokumenty i wydruki zawierające dane osobowe, przed dostępem osób
nieupoważnionych.
5. W przypadku dłuższego opuszczenia stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest
„wylogować
się”
lub zaktywizować wygaszacz ekranu z opcją ponownego „logowania” się do systemu.
6. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w mechanizmie uwierzytelniania („logowaniu
się” w systemie), użytkownik niezwłocznie powiadamia o nich administratora.
Tworzenie, przechowywanie, sprawdzanie przydatności i likwidacji kopii zapasowych.
1. Kopie bezpieczeństwa tworzone są automatycznie codziennie w systemie przyrostowym
2. Jeden raz w tygodniu automatycznie tworzony jest bedkup pełny.
3. Po codziennej weryfikacji kopii nośniki przenoszone są do szafy metalowej niepalnej z
zamkiem znajdującej się w siedzibie Fundacji.
4. Kopie przechowywane są raz przez okres jednego miesiąca po czym nośniki po
wyczyszczeniu używane są do tworzenia kolejnych kopii.
5. Po zakończeniu każdego Projektu tworzone jest archiwum danych. Zapisywane są na
nośnikach nie modyfikowanych w 3 egzemplarzach. Dane te przechowywane są przez okres
zgodny z umową w szafie nie palnej w siedzibie Fundacji.
Sprawdzanie obecności wirusów komputerowych:
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1. Sprawdzanie obecności wirusów komputerowych dokonywane jest poprzez zainstalowanie
programu, który skanuje automatycznie, bez udziału użytkownika, na obecność wirusów
wszystkie pliki. Program jest zainstalowany na wszystkich serwerach i stacjach roboczych.
2. Po każdej naprawie i konserwacji komputera należy dokonać sprawdzenia pod kątem
występowania wirusów i ponownie zainstalować program antywirusowy.
3. Elektroniczne nośniki informacji pochodzenia zewnętrznego podlegają sprawdzeniu
programem antywirusowym przed rozpoczęciem korzystania z nich. Dane uzyskiwane drogą
teletransmisji należy umieszczać – przed otwarciem – w katalogu przejściowym, który
podlega sprawdzeniu.
Sposób, miejsce i okres przechowywania nośników informacji, w tym kopii informatycznych
i wydruków:
1. Wydruki i dokumenty papierowe zawierające dane osobowe przechowywane są wyłącznie
w odrębnych zamykanych szafach.
2. Osoba zatrudniona przy przetwarzaniu danych osobowych sporządzająca wydruk
zawierający dane osobowe ma obowiązek na bieżąco sprawdzać przydatność wydruku w
wykonywanej pracy, a w przypadku jego nieprzydatności – niezwłocznie wydruk zniszczyć.
3. Elektroniczne nośniki informacji z danymi osobowymi są oznaczane i przechowywane w
zamykanych szafach lub sejfach znajdujących się w specjalnym pomieszczeniu (w
metalowych szafach niepalnych z zamkiem), do którego dostęp mają wyłącznie odrębnie
upoważnieni pracownicy.
4. Fizyczna likwidacja zniszczonych lub niepotrzebnych elektronicznych nośników informacji z
danymi osobowymi odbywa się w sposób uniemożliwiający odczyt danych osobowych.
5. Dopuszczalne jest zlecenie/powierzenie niszczenia wszelkich nośników danych osobowych
wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym. Podstawą przekazania danych do zniszczenia
innemu podmiotowi powinna być w każdym przypadku umowa zawarta na piśmie.
Zasady przeglądów i konserwacji systemu:
1. Przegląd i konserwacja zbiorów danych dokonywane są poprzez:
a) badanie spójności bazy danych,
b) uruchamianie zapytań do bazy danych w celu analizy danych,
c) przegląd wydruków po wyznaczonych procesach,
d) sprawdzanie zgodności danych z dokumentami,
e) analiza zgłaszanych uwag użytkowników.
2. Przeglądu i konserwacji dokonują pracownicy Stanowiska ds Informatyki (na wniosek
dyrektora/kierownika), w porozumieniu z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.
3. W przypadku zlecenia wykonywania czynności, o których mowa wyżej, podmiotowi
zewnętrznemu, wszelkie prace powinny odbywać się pod nadzorem Administratora
Bezpieczeństwa Informacji.
Obowiązki i odpowiedzialność użytkownika związane obowiązywaniem instrukcji
1. Użytkownik systemu jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji i potwierdzić
to stosownym oświadczeniem.
2. Naruszenie przez pracownika niniejszej Instrukcji może zostać potraktowane jako naruszenie
obowiązków pracowniczych i powodować określoną przepisami Kodeksu pracy
odpowiedzialność pracownika.
3. Treść niniejszej Instrukcji ma charakter poufny, chroniony tajemnicą pracodawcy na zasadzie
art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy.
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Fundacja Absolwentów UMCS posiada zewnętrzne systemy informatyczne użytkowane przez
Organizację do przetwarzania danych osobowych takie jak:
 System „W-firma” – wielofunkcyjny serwis, dzięki któremu można prowadzić finanse
firmy za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Ponadto, Fundacja dane osobowe przetwarza są przy użyciu edytora tekstu (MS Word), arkusza
kalkulacyjnego (MS Excel) lub programów równorzędnych (np. pakiet Open Office).
Wszystkie wyżej wymienione systemy informatyczne są systemami odrębnymi
i nie
współpracują ze sobą, czy przepływ danych pomiędzy tymi systemami występuje.
Podmioty, do których przekazywane są dane to:
a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
b) Ministerstwo Rozwoju,
c) podmioty
uprawnione
na
mocy
audytujace/kontrolujace/ewaluacyjne

przepisów

prawa

oraz

instytucje

Również przy użyciu teletransmisji (za pośrednictwem internetu) realizowane są także przelewy
bankowe i międzybankowe.
e) określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności,
integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych osobowych:
Środki organizacyjne:
Do zastosowanych przez Administratora Danych i osoby przez niego upoważnione w Fundacji
Absolwentów UMCS środków organizacyjnych służących zapewnieniu poufności, integralności
i rozliczalności przy przetwarzaniu danych osobowych należy:
 opracowanie i wdrożenie „Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych
osobowych w Fundacji Absolwentów UMCS,
 opracowanie i wdrożenie „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
służącym do przetwarzania danych osobowych w Fundacji Absolwentów UMCS ,
 wyznaczenie przez AD Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i nadanie mu
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 nadanie przez ABI członkom organów organizacji, pracownikom, współpracownikom,
wolontariuszom, praktykantom i stażystom organizacji upoważnień do przetwarzania
danych osobowych,
 nadawanie przez ABI pracownikom i współpracownikom organizacji upoważnień do
przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektów/zadań, w których
organizacja będzie partnerem [niezależnie od tego, czy lider projektu/zadania (realizator)
udzieli takiego upoważnienia, czy też nie],
 nadawanie przez ABI pracownikom i współpracownikom organizacji upoważnień do
przetwarzania danych osobowych w pozostałych przypadkach przetwarzania danych
osobowych występujących w organizacji,
 wyznaczenie Administratora Systemu Informatycznego (ASI) przez ABI,
 sprawowanie przez ABI oraz ASI kontroli i nadzoru nad procesem wprowadzania danych
osobowych do zbioru oraz ich udostępniania.
Osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych w organizacji są:
 Prezes Zarządu
 Członkowie Zarządu
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Główna księgowa
Kierownik biura zarządu
Specjaliści ds. projektów
Pracownicy księgowości

Powyższy katalog osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w organizacji nie
ma charakteru zamkniętego i może zostać poszerzony o nowe stanowiska w razie wystąpienia
uzasadnionej konieczności.
Dla potrzeb ochrony danych osobowych przetwarzanych w organizacji w formie papierowej
stosuje
się zabezpieczenia polegające na przechowywaniu:
 dokumentacji bieżącej – w szafach zamykanych na zamki w obszarach przetwarzania
danych osobowych,
 dokumentacji archiwalnej – w szafach zamykanych na zamki
 dokumentacji pracowniczej – w szafie metalowej pancernej umiejscowionej w pokoju
kierownika biura zarządu.
Środki techniczne:
Do zastosowanych przez AD w organizacji środków technicznych służących zapewnieniu
poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych osobowych należy:
1. W przypadku zewnętrznych (obcych) systemów informatycznych dla potrzeb bieżącego
użytkowania i przesyłania danych stosowane są zabezpieczenia podmiotów, którym
przekazywane są dane:
 „„W-firma” – Fundacja posiada indywidualny klucz dostępu do tego programu wydany
na czas określony,
 Przelewy bankowe i międzybankowe –strony internetowe banków, w których
organizacja posiada rachunki wymagają podania loginu i hasła, a każda osoba
upoważniona do dokonywania przelewów posiada indywidualny klucz dostępu,
gwarancją zachowania poufności danych stanowi także ograniczony krąg osób
upoważnionych do jego obsługi (główna księgowa oraz pracownicy księgowości
posiadają dostęp do programu).
Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych chroniony jest
poprzez:
 zastosowanie loginów i haseł uniemożliwiających nieuprawnione korzystanie osobom
nieupoważnionym,
 ustawienie monitorów komputerów w sposób uniemożliwiający wgląd osobom
postronnym w przetwarzane dane.
Loginy i hasła umożliwiające dostęp do komputerów znajdują się w zapieczętowanych
kopertach. Koperty przechowywane są z loginami i hasłami u Administratora Bezpieczeństwa
Informacji
2. W Fundacji Absolwentów UMCS dla potrzeb ochrony danych osobowych przetwarzanych w
arkuszach kalkulacyjnych (MS Excel) lub programach równorzędnych (np. pakiet Open Office) i
innych programach do tworzenia baz danych oraz w systemach informatycznych: W-firma do
ochrony systemu informatycznego stosuje się systemy antywirusowe.
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3. Elektroniczne przetwarzanie danych osobowych odbywa się na komputerach stacjonarnych.
Komputery zabezpieczone są hasłami, a kadra organizacji została zapoznana z „Polityką
bezpieczeństwa” i przeszkolona w zakresie ochrony danych osobowych.
f) pozostałe informacje:
W organizacji przetwarza się – poza uzasadnionymi przepisami prawa przypadkami
przetwarzania danych o stanie zdrowia – danych wrażliwych (sensytywnych), do których należy
przetwarzanie danych o stanie zdrowia:
 pracowników organizacji – przetwarzanie danych wynika z odrębnych przepisów prawa
i dotyczy obowiązku przeprowadzenia badań lekarskich wstępnych (przed zawarciem
umowy o pracę) oraz badań lekarskich okresowych (wykonywanych w trakcie trwania
zatrudnienia) i badań lekarskich pochorobowych (wykonywanych w trakcie trwania
zatrudnienia, przed powrotem do pracy po nieobecności spowodowanej długotrwałym
zwolnieniem lekarskim),
 pracowników i współpracowników organizacji – przetwarzanie danych o stanie zdrowia
w tym przypadku wynika z konieczności udokumentowania faktu bycia osobą
niepełnosprawną poprzez przedstawienie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Kandydaci do udziału w projekcie/zadaniu realizowanym przez organizację wyrażają pisemnie
swoją zgodę na:
 przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją do
projektu/zadania realizowanego przez organizację;
 przetwarzanie danych o stanie swojego zdrowia w związku z prowadzoną rekrutacją
do projektu/zadania realizowanego przez organizację.
W Fundacji Absolwentów UMCS zapewnione są prawa osób, których dane podlegają
przetwarzaniu.
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych
w zbiorach danych przetwarzanych przez organizację, a zwłaszcza prawo do:
1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje oraz do ustalenia administratora
danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim
zbiorze;
3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania
w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
4) uzyskania informacji o źródle danych, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że
administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej,
służbowej lub zawodowej;
5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., Nr 1182,1662 z 2015r. poz. 1309) albo są
już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
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Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek. Wniosek powinien
zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz
wskazywać ich zakres i przeznaczenie. Udostępnione dane osobowe można wykorzystać
wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.
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Część V
Załączniki
Załącznik nr 1 „A”
do „Polityki bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych
osobowych w Fundacji
Absolwentów UMCS
………………………………………….
imię i nazwisko

…………………………………………
funkcja / stanowisko

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią „Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony
danych osobowych w Fundacji Absolwentów UMCS i zobowiązuję się do stosowania zasad w niej
zawartych.

...........………, dnia ………………..
miejscowość

…………………………………..
podpis

.........................
54 | S t r o n a

Biuro Fundacji Absolwentów UMCS:
ul. Dobrzańskiego 1/1.2, 20-262 Lublin
e-mail: biuro@faumcs.pl | tel. (81) 822-85-54

pieczęć nagłówkowa organizacji
Załącznik nr 1 „B”
do „Polityki bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych
osobowych
w Fundacji Absolwentów
UMCS
Lista osób, które zapoznały się
z „Polityką bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych
w Fundacji Absolwentów UMCS
L.p.
1

Imię i nazwisko

Data

Podpis

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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.........................
pieczęć Administratora Danych
Załącznik nr 2 „A”
do „Polityki bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych
osobowych
w
Fundacji
Absolwentów
UMCS
UPOWAŻNIENIE
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Z

dniem

..........................,

na

podstawie

art.

37

ustawy

z

dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
upoważniam Panią/Pana* ........................................., będącą/będącego* Administratorem Bezpieczeństwa
Informacji, do przetwarzania danych osobowych dotyczących:


........................................



........................................



........................................



........................................



........................................



........................................



........................................



........................................



........................................

Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania.

________________________________________
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania
Administratora Danych
* Niepotrzebne skreślić.
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.........................
pieczęć Administratora Danych
Załącznik nr 2 „B”
do „Polityki bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych
osobowych
w
Fundacji
Absolwentów
UMCS
UPOWAŻNIENIE
dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji
do reprezentowania Administratora Danych
oraz udzielania i odwoływania upoważnień
Z dniem .........................., upoważniam Panią/Pana* .................................,

będącą/będącego*

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, do:
1



reprezentowania Administratora Danych ;



powoływania w imieniu Administratora Danych Administratora Systemu Informatycznego
i nadawania ASI stosownego upoważnienia;



odwoływania w imieniu Administratora Danych Administratora Systemu Informatycznego
i nadanego ASI upoważnienia;



udzielania w imieniu Administratora Danych upoważnień do przetwarzania danych osobowych:
osobom wchodzącym w skład organów organizacji, pracownikom, współpracownikom,
wolontariuszom, praktykantom i stażystom organizacji;



odwoływania w imieniu Administratora Danych upoważnień do przetwarzania danych
osobowych udzielonych: osobom wchodzącym w skład organów organizacji, pracownikom,
współpracownikom, wolontariuszom, praktykantom i stażystom organizacji.

Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania.

__________________________________ Podpisy osób
upoważnionych do reprezentowania Administratora
Danych
* Niepotrzebne skreślić.

1

Dotyczyć to będzie np. postępowań prowadzonych przed GIODO (rejestrowanie zbiorów danych osobowych),
udzielania informacji zespołom kontrolującym realizację projektu PO KL w zakresie dotyczącym ochrony
danych osobowych.
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........................
pieczęć Administratora Danych
Załącznik nr 3
do „Polityki bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych
osobowych
w
Fundacji
Absolwentów
UMCS
UPOWAŻNIENIE Nr______
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z dniem [_________________________] r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), upoważniam
[___________________________________________] do przetwarzania danych osobowych w zbiorze pn.
[___________________________________________].
Login w systemie służącym do przetwarzania danych osobowych oraz nazwa systemu (jeżeli dotyczy):
[___________________]
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* stosunku prawnego z [______________] lub z chwilą
jego odwołania.
_________________________________
Czytelny podpis, osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.
*niepotrzebne skreślić
Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn.
zm.), a także z obowiązującymi w [___________________] Polityką bezpieczeństwa ochrony danych
osobowych oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych
osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w
tych dokumentach.
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi
zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak również po
ustania stosunku prawnego łączącego mnie z [___________________]
Upoważnienie otrzymałem/am
.

….……..………………………………………………..………………………
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
(miejscowość, data, podpis)
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.........................
pieczęć Administratora Danych
Załącznik nr 4
do „Polityki bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych
osobowych
w
Fundacji
Absolwentów
UMCS
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
w Fundacji Absolwentów UMCS
Ramy
czasowe

do …

Zakres rzeczowy uprawnienia

od …

Typ umowy /
porozumienia

Współpraco
wnik
Wolontarius
z
Praktyka /
Staż

Stanowisko
/ funkcja

Pracownik

Imię i nazwisko
Data zapoznania z
dokumentem

Lp.

1
2
3
4
5
...
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Załącznik nr 4 „A”
do „Polityki bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych
osobowych
w
Fundacji
Absolwentów
UMCS

Lista osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014.

………………………………………..
(nazwa Beneficjenta, nr projektu)
.......................................................
(miejscowość i data)

Lista osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014
Lp.

Imię i Nazwisko

Adres e-mail

Nr telefonu

1.
2.

……………………………………………..
Podpis Beneficjenta
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Załącznik nr 4 „B”
do „Polityki bezpieczeństwaw
zakresie
ochrony
danych
osobowych
w
Fundacji
Absolwentów UMCS
2

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej
3

a) Wniosek o nadanie/zmianę dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

4

Dane Beneficjenta:
Kraj
Nazwa Beneficjenta
NIP Beneficjenta
Nr projektu

Dane osoby uprawnionej:
Kraj
PESEL

5

Nazwisko
Imię
Adres e-mail
6

Oświadczenie osoby uprawnionej

Ja niżej podpisany/a

………………………
Imię

……………………………. Oświadczam, że:
Nazwisko

Zapoznałem się z Regulaminem bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej
centralnego systemu teleinformatycznego i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
………………………………………………………………….
2

Przez osobę uprawnioną rozumie się tu osobę, wskazaną przez Beneficjenta w niniejszym wniosku i upoważnioną do
obsługi SL2014, w jego imieniu do np. przygotowywania i składania wniosków o płatność czy przekazywania innych
informacji związanych z realizacją projektu
3
Niepotrzebne skreślić, jedna z dwóch opcji jest obsługiwana danym wnioskiem dla osoby uprawnionej
4
Bez podania wymaganych danych nie możliwe będzie nadanie praw dostępu do SL2014
5
Dotyczy osób, dla których w polu „Kraj” wskazano „Polska”.
6
Należy wypełnić tylko w przypadku wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej
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Data, Podpis osoby uprawnionej
Wnioskowany zakres uprawnień w SL2014:
Aplikacja obsługi wniosków o płatność, w tym:


Wnioski o płatność



Korespondencja



Harmonogram płatności



Monitorowanie uczestników projektu



Zamówienia publiczne



Personel projektu

Oświadczenie Beneficjenta:
Oświadczam, że wszystkie działania w SL2014, podejmowane przez osoby uprawnione zgodnie z
niniejszym załącznikiem będą działaniami podejmowanymi w imieniu i na rzecz ………………………………
(nazwa Beneficjenta).
Data Sporządzenia wniosku
Podpis Beneficjenta*

*Osoba/Osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta (np. prokurent, członek zarządu, itd.)
b) Wniosek o wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

Dane Beneficjenta:
Kraj
Nazwa Beneficjenta
NIP Beneficjenta
Nr projektu
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Dane osoby uprawnionej:
Kraj
PESEL

7

Nazwisko
Imię
Adres e-mail

Data sporządzenia wniosku
Podpis Beneficjenta*

*Osoba/Osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta (np. prokurent, członek zarządu, itd.)

7

Dotyczy osób, dla których w polu „Kraj” wskazano „Polska”.
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.........................
pieczęć Administratora Danych
Załącznik nr 5 „A”
do „Polityki bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych
osobowych
w Fundacji Absolwentów
UMCS
ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Z dniem .........................., na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), odwołujemy
upoważnienie Pani/Pana* .................................., będącej/będącego* Administratorem Bezpieczeństwa
Informacji, do przetwarzania danych osobowych dotyczących:


........................................



........................................



........................................



........................................



........................................



........................................



........................................



........................................



........................................



........................................



........................................



........................................



........................................

________________________________________Podpisy osób
upoważnionych do reprezentowania Administratora
Danych
* Niepotrzebne skreślić.
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.........................
pieczęć Administratora Danych
Załącznik nr 5 „B”
do „Polityki bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych
osobowych
w
Fundacji
Absolwentów
UMCS
ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA
Administratora Bezpieczeństwa Informacji
do reprezentowania Administratora Danych
oraz udzielania i odwoływania upoważnień
Z

dniem

..........................,

odwołujemy

upoważnienie

Pani/Pana*................................,

będącej/będącego* Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, do:


reprezentowania Administratora Danych;



powoływania w imieniu Administratora Danych Administratora Systemu Informatycznego
i nadawania ASI stosownego upoważnienia;



odwoływania w imieniu Administratora Danych Administratora Systemu Informatycznego
i nadanego ASI upoważnienia;



udzielania w imieniu Administratora Danych upoważnień do przetwarzania danych osobowych:
osobom wchodzącym w skład organów organizacji, pracownikom, współpracownikom,
wolontariuszom, praktykantom i stażystom organizacji;



odwoływania w imieniu Administratora Danych upoważnień do przetwarzania danych
osobowych udzielonych: osobom wchodzącym w skład organów organizacji, pracownikom,
współpracownikom, wolontariuszom, praktykantom i stażystom organizacji.

________________________________________
Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania
Administratora Danych
* Niepotrzebne skreślić.
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.........................
pieczęć Administratora Danych
Załącznik nr 6
do „Polityki bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych
osobowych
w
Fundacji
Absolwentów
UMCS

ODWOŁANIE
UPOWAŻNIENIA Nr ____________
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem .........................., na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), odwołuję upoważnienie
8

Nr …………………...……… Pani/Pana* ................................... do przetwarzania danych osobowych dotyczących :


......................................................................



......................................................................



......................................................................



......................................................................



......................................................................

________________________________________
Podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji

* Niepotrzebne skreślić.

8

Zakres tożsamy z określonym w załączniku 3.
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pieczęć Administratora Danych
Załącznik nr 7
do „Polityki bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych
osobowych
w
Fundacji
Absolwentów
UMCS
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych
w Fundacji Absolwentów UMCS
L.p.

Nazwa zbioru danych
osobowych

Nazwa programu
stosowanego do
przetwarzania

Lokalizacja miejsca
przetwarzania (budynek,
pomieszczenie, nazwa
komputera)

Obowiązek
zgłoszenia zbioru
danych osobowych
GIODO*
TAK / NIE**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
…
*
**

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
wpisać właściwe
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pieczęć Administratora Danych
Załącznik nr 8
do „Polityki bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych
osobowych
w
Fundacji
Absolwentów
UMCS
Informacja o planowanym utworzeniu nowego zbioru danych osobowych
w Fundacji Absolwentów UMCS
Nazwa zbioru
Podstawa
zbioru

prawna

utworzenia

Oznaczenie rodzaju zbioru
Sposób przetwarzania danych w
zbiorze (system informatyczny,
przetwarzanie
elektroniczne,
przetwarzanie odręczne)
Zakres przetwarzania danych
Cel przetwarzania danych
Kategorie odbiorców, którym dane
mogą być przekazywane
Sposób udostępniania danych
Obowiązek rejestracji zbioru przez
GIODO* (TAK / NIE**)
Uzasadnienie potrzeby utworzenia
zbioru

*
**

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
wpisać właściwe
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.........................
pieczęć Administratora Danych
Załącznik nr 9
do „Polityki bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych
osobowych
w
Fundacji
Absolwentów
UMCS
Raport z naruszenia ochrony danych osobowych
Wskazanie
osoby
powiadamiającej
o
naruszeniu
oraz
innych
osób
zaangażowanych lub
odpytywanych
w
związku
z
naruszeniem

Określenie czasu i miejsca:
naruszenia i powiadomienia

Określenie okoliczności
towarzyszących
naruszeniu i rodzaju
naruszenia

Wyszczególnienie
wziętych faktycznie pod
uwagę przesłanek do
wyboru
metody
postępowania i opis
podjętego działania

Wstępna
przyczyn
naruszenia

ocena
wystąpienia

Ocena
przeprowadzonego
postępowania
wyjaśniającego
i naprawczego

…………………………………………....
Podpis
Administratora
Informacji

Bezpieczeństwa

.........................
pieczęć Administratora Danych
Załącznik nr 10
do „Polityki bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych
osobowych
w
Fundacji
Absolwentów
UMCS
Analiza naruszenia ochrony danych osobowych
Wszechstronna ocena
zaistniałego naruszenia

Wskazanie
odpowiedzialnych

Wnioski co do przedsięwzięć
proceduralnych

organizacyjnych

personalnych

Technicznych

……………………………………….....
Podpis
Administratora
Informacji

Bezpieczeństwa

.........................
pieczęć Administratora Danych
Załącznik nr 11
do „Polityki bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych
osobowych
w
Fundacji
Absolwentów
UMCS

Protokół z naruszenia poufności
nośnika danych osobowych
Imię i nazwisko osoby korzystającej
z komputera podczas nieobecności
pracownika
Numer ewidencyjny komputera
Data zdarzenia
Wskazanie
przyczyny
(powodu)
naruszenia poufności nośnika danych
osobowych

...................................
podpis osoby sporządzającej protokół

Biuro Fundacji Absolwentów UMCS:
ul. Dobrzańskiego 1/1.2, 20-262 Lublin
e-mail: biuro@faumcs.pl | tel. (81) 822-85-54

www.faumcs.pl

Załącznik nr 12 „A”
do „Polityki bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych
osobowych
w
Fundacji
Absolwentów
UMCS
..................................., dnia .......................
miejscowość
….. (pełna nazwa Przekazującego)
...... (dane adresowe Przekazującego)
..................................
..................................
Fundacja Absolwentów UMCS
ul. Dobrzańskiego 1 lok. I.2
20-206 Lublin
Dotyczy: ......................
......................
......................

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA

…... (pełna nazwa Przekazującego) niniejszym przekazuje Fundacji Absolwentów UMCS ):
1.

......................................................................

2.

......................................................................

3.

......................................................................

Szczegółową specyfikację przedstawia załączone do niniejszego Protokołu Zestawienie przekazywanych
danych osobowych.

……………………………....
Przekazujący

Biuro Fundacji Absolwentów UMCS:
ul. Dobrzańskiego 1/1.2, 20-262 Lublin
e-mail: biuro@faumcs.pl | tel. (81) 822-85-54

……………………………………
Odbierający

www.faumcs.pl

Załącznik nr 12 „B”
do „Polityki bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych
osobowych
w
Fundacji
Absolwentów
UMCS
Załącznik nr 1
do Protokołu Przekazania
z dnia .................
str. ... z ... (np.: str. 1 z 3)
Zestawienie przekazywanych danych osobowych
L.p.

Imię i
nazwisko

Rodzaj i forma
nośnika
danych
osobowych

Dotyczy

L.p.

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

...

Biuro Fundacji Absolwentów UMCS:
ul. Dobrzańskiego 1/1.2, 20-262 Lublin
e-mail: biuro@faumcs.pl | tel. (81) 822-85-54

Imię i
nazwisko

Rodzaj i forma
nośnika
danych
osobowych

Dotyczy

www.faumcs.pl

