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1.

2.

Obowiązki

Administrator Danych powołuje Administratora
Bezpieczeństwa Informacji

Administrator Danych we własnym zakresie wykonuje
obowiązki przypisane Administratorowi
Bezpieczeństwa Informacji

Administrator Danych jest obowiązany zgłosić do
Zgłoszenie ABI do rejestru rejestracji Generalnemu Inspektorowi powołanie
prowadzonego przez GIODO. i odwołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji
w terminie 30 dni od dnia jego powołania lub odwołania.
1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest
zobowiązany do opracowania raz na rok
sprawozdania dla Administratora Danych oraz na
każde wezwanie dla Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych umotywowane pisemnym
Administrator Danych dokonuje sprawdzenia zgodności
wnioskiem.
przetwarzania danych osobowych z przepisami
o ochronie danych osobowych we własnym zakresie
2. Sprawdzenie (audyt wewnętrzny) może mieć
uwzględniając, w szczególności, potrzebę inwentaryzacji
charakter planowy lub pozaplanowy. Plan sprawdzeń
Sprawdzanie
zgodności
przetwarzanych zbiorów danych osobowych oraz
przygotowywany jest raz na rok i określa przedmiot
przetwarzania
danych
konieczność weryfikacji zgodności przetwarzania danych
poszczególnych sprawdzeń, zakres czynności, które
osobowych z przepisami
osobowych:
będą podjęte w toku sprawdzenia oraz termin
o
ochronie
danych
a) z zasadami przetwarzania danych osobowych,
przeprowadzenia sprawdzenia.
osobowych
oraz
b) z zasadami dotyczącymi zabezpieczania danych
opracowanie w tym zakresie
osobowych,
3. Administrator Bezpieczeństwa Informacji w planie
sprawozdania
dla
c) z zasadami dotyczącymi przekazywania danych
audytu uwzględnia, w szczególności, potrzebę
Administratora Danych.
osobowych,
inwentaryzacji
zbiorów
danych
osobowych
d) z obowiązkiem zgłoszenia zbioru danych do
przetwarzanych przez Administratora Danych oraz
rejestracji i jego aktualizacji.
konieczność weryfikacji zgodności przetwarzania
danych osobowych:
Administrator Danych nie opracowuje sprawozdania.
a) z zasadami przetwarzania danych osobowych,
b) z zasadami dotyczącymi zabezpieczania danych
osobowych,
c) z zasadami dotyczącymi przekazywania danych
osobowych,

d) z obowiązkiem zgłoszenia zbioru danych do
rejestracji i jego aktualizacji.
4. Administrator Danych przyjmuje od Administratora
Bezpieczeństwa Informacji do wiadomości plan
audytu, a w przypadku sprawdzenia pozaplanowego,
zawiadomienie o takim sprawdzeniu.
5. Przed
każdym
audytem,
Administrator
Bezpieczeństwa Informacji sporządza program
sprawdzenia, który określa zakres czynności oraz
sposób i zakres ich dokumentowania.

3.

Nadzorowanie opracowania
i
aktualizowania
dokumentacji, tj. Polityki
Bezpieczeństwa i Instrukcji
Zarządzania
Systemem
Informatycznym,
oraz
przestrzegania zasad w niej
określonych.

6. Po
zakończeniu
audytu
Administrator
Bezpieczeństwa
Informacji
przygotowuje
sprawozdanie i przekazuje je do Administratora
Danych.
Administrator Bezpieczeństwa Informacji sprawuje Administrator Danych we własnym zakresie sprawuje
nadzór nad dokumentacją polegający na weryfikacji:
nadzór nad dokumentacją polegający na weryfikacji:
a) opracowania i kompletności dokumentacji
a) opracowania i kompletności dokumentacji
przetwarzania danych,
przetwarzania danych,
b) zgodności dokumentacji przetwarzania danych
b) zgodności dokumentacji przetwarzania danych
z obowiązującymi przepisami prawa,
z obowiązującymi przepisami prawa,
c) stanu faktycznego w zakresie przetwarzania
c) stanu faktycznego w zakresie przetwarzania
danych osobowych,
danych osobowych,
d) skuteczności przewidzianych w dokumentacji
d) skuteczności przewidzianych w dokumentacji
przetwarzania danych środków technicznych
przetwarzania danych środków technicznych
i organizacyjnych zabezpieczenia rozwiązań dla
i organizacyjnych zabezpieczenia rozwiązań dla
przeciwdziałania zagrożeniom dla ochrony
przeciwdziałania zagrożeniom dla ochrony
danych osobowych,
danych osobowych,
e) przestrzegania
obowiązków
określonych
e) przestrzegania
obowiązków
określonych
w dokumentacji przetwarzania danych.
w dokumentacji przetwarzania danych.

4.

5.

6.

7.

Zapewnianie
zapoznania
osób upoważnionych do
przetwarzania
danych
osobowych z przepisami
o
ochronie
danych
osobowych

Administrator
Bezpieczeństwa
Informacji
jest
Administrator Danych we własnym zakresie zapoznaje
zobowiązany do zapoznania osób upoważnionych do
osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych
przetwarzania danych osobowych z przepisami
z przepisami o ochronie danych osobowych.
o ochronie danych osobowych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi jawny
Prowadzenie
rejestru rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez
zbiorów
danych Administratora Danych.
przetwarzanych
przez
Administratora Danych
Rejestr zbiorów danych może być prowadzony w formie
tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej.
Obowiązkowi rejestracji zbiorów danych osobowych,
z wyjątkiem zbiorów zawierających dane wrażliwe, nie
Rejestracja zbiorów danych podlega Administrator Danych, który powołał
osobowych
Administratora Bezpieczeństwa Informacji i zgłosił go
Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
do rejestracji
Administrator Danych może zlecić Administratorowi
Bezpieczeństwa Informacji:
a) prowadzenie dokumentacji opisującej sposób
przetwarzania danych oraz środki techniczne
i
organizacyjne
zapewniające
ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
Pozostałe
ochroną,
b) wydawanie upoważnień do przetwarzania
danych osobowych,
c) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do
przetwarzania danych osobowych,
d) zapewnienie kontroli nad tym, jakie dane
osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru
wprowadzone oraz komu są przekazywane,

Administrator Danych jest zobowiązany zgłosić zbiór
danych osobowych do rejestracji Generalnemu
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

Administrator Danych:
a) prowadzi dokumentację opisującą sposób
przetwarzania danych oraz środki techniczne
i
organizacyjne
zapewniające
ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną,
b) wydaje upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych,
c) prowadzi ewidencję osób upoważnionych do
przetwarzania danych osobowych,
d) zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe,
kiedy i przez kogo zostały do zbioru
wprowadzone oraz komu są przekazywane,

8.

9.

w tym nadzorowanie procesu powierzenia
i udostępnienia danych osobowych.
Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega
Odpowiedzialność
przepisom karnym określonym w rozdziale 8 Ustawy
o ochronie danych osobowych.
Administratorem Bezpieczeństwa Informacji może być
osoba, która:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz
korzysta z pełni praw publicznych,
b) posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony
Warunki
realizowania
danych osobowych,
obowiązków
c) nie była karana za umyślne przestępstwo.

w tym nadzoruje proces powierzenia
i udostępnienia danych osobowych.
Administrator Danych podlega przepisom karnym
określonym w rozdziale 8 Ustawy o ochronie danych
osobowych.

Administrator Danych we własnym zakresie realizuje
wyżej opisane obowiązki, np. poprzez zatrudnienie lub
oddelegowanie pracownika na stanowisko, np. Specjalisty
ds. ochrony danych osobowych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega
bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub
osobie fizycznej będącej Administratorem Danych.

10.

Okres przejściowy

Jeśli Administrator Danych powołał Administratora
Bezpieczeństwa Informacji przed wejściem w życie
Z dniem 1 stycznia 2015 roku można powołać znowelizowanej Ustawy o ochronie danych osobowych,
Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który będzie wówczas Administrator Bezpieczeństwa Informacji do 30
realizował wszystkie wyżej opisane obowiązki.
czerwca 2015 roku realizuje obowiązki określone
w znowelizowanej Ustawie o ochronie danych
osobowych.

