ZARZ1\DZENIE NR 28
WOJTA GMINY NOWE MIASTO
z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia "Planu zabezpieczania danych i systemow informatycznych
w Urz~dzie Gminy Nowe Miasto."

Na podstawie art. 33 ust. I i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

0

samorz,!dzie gminnym

(Oz. U. z 2016 r. poz. 446), w zwi,!zku z art. 2 ust.l pkt. I i art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r.

0

informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizuj,!cych zadania publiczne

(Oz. U. z 2014 r. poz. 1114) oraz rozporz'!dzenia Rady Ministr6w z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestr6w
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan
dla

system6w

teleinformatycznych

(Oz.

U.

z

2016

r.

poz.

113)

zarZ£!dza

sitt,

co nastttpuje:

§1
Wprowadza Sltt

wdraza do stosowania "Plan zabezpieczania danych i system6w

informatycznych w Urzttdzie Gminy Nowe Miasto" w brzmieniu stanowi'!cym zal,!cznik
do zarz,!dzenia.
§2

Zobowi,!zujtt wszystkich pracownik6w Urzttdu Gminy Nowe Miasto do zapoznama Sltt
z dokumentacj,!,

0

kt6rej mowa w § 1.

§3
Nadz6r

nad

wykonaniem

zarz,!dzenia

powlerzam

Nowe Miasto.
§4

Zarz'!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

informatykowi

Urzttdu

Gminy

Zalqcznik
do zarzqdzenia Nr 2812016
z dnia 14 czerwca 2016 r.

Plan zabezpieczenia danych i system6w
informatycznych w Urzttdzie Gminy
Nowe Miasto

ZATWIERDZAM

Opracowal:
Tomasz Nowalinski

POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
Plan zabezpieczenia danych i system6w informatycznych, zwany dalej PZOiSI zostal
opracowany w zwi<}-zku z wymogami jakie stawia siy podmiotom realizuj<}-cym zadania
publiczne w Rozporz<}-dzeniu Rady Ministr6w z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestr6w publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla system6w
teleinformatycznych (Oz. U. z 2012 r. poz. 526).
§2

1. Celem wprowadzenia planu jest dostarczenie wytycznych w zakresie ustalenia zasad
okreslaj<}-cych:
1) zapewnienie bezpieczenstwa przetwarzania danych w Urzydzie Gminy Nowe Miasto,
2) zapewnienie bezpieczenstwa system6w informatycznych Urzydu Gminy Nowe
Miasto.
2. Bezpieczenstwo danych przetwarzanych w systemach lub sieciach teleinformatycznych
Urzydu Gminy Nowe Miasto rna na celu utrzymanie podstawowych atrybut6w
bezpieczenstwa teleinformatycznego, w szczeg6lnosci: poufnosci, integralnosci
i dostypnosci, co przeklada siy na ich ochrony: przed nieuprawnionym dostypem,
ujawnieniem, przed losowym lub nieuprawnionym zniszczeniem lub modyfikacj<}-, a takZe
przed nieuzasadnion<}- odmow<}- lub op6inieniem dostarczenia danych.
3. 00 zapewnienia utrzymania atrybut6w bezpieczenstwa teleinformatycznego zobowi<}-Zani
s<}- wszyscy pracownicy Urzydu Gminy Nowe Miasto jak r6wniez podmiot6w realizuj<}-cych
zadania na rzecz Urzydu Gminy na podstawie zawartych um6w i porozumien.
4. Procedury opisane w PZOiSI stosuje siy przy realizacji wszystkich zadan i obowi<}-Zk6w
wykonywanych z uzyciem system6w informatycznych w Urzydzie Gminy Nowe Miasto.

§3
Definicje i skroty:
Polityka - Polityka bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych w Urzydzie Gminy
Nowe Miasto;
Instrukcja - Instrukcja zarz<}-dzania systemem informatycznym sluZ<l-cym do przetwarzania
danych osobowych w Urzydzie Gminy Nowe Miasto;
Utytkownik - osoba upowaZniona do przetwarzania danych w systemie informatycznym
Urzydu Gminy Nowe Miasto (Pracownik lub osoba trzecia).;
System informatyczny - zesp61 wsp6lpracuj<}-cych ze sob<}- urz<}-dzen, program6w, procedur
przetwarzania informacji i narzydzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania
danych.

Uwierzytelnianie - proces polegaj~cy na uzyskiwaniu dostypu do zasob6w systemu
informatycznego za pomoc~ identyfikatora i hasla dostypu;
Zabezpieczenie - zesp61 srodk6w uzytych dla zminimalizowania ryzyka wys4pienia
zagrozen zwi~zanych z zakl6ceniem poufnosci, dostypnosci, integralnosci przetwarzanych
w systemie informatycznym danych;
Dane - zesp61 informacji posiadaj~cy okreslon~ struktury przetwarzany za
informatycznego lub w spos6b tradycyjny na papierze;

pomoc~

systemu

W6jt - W6jt Gminy Nowe Miasto;
Urz~d

- Urz~d Gminy Nowe Miasto;

Administrator Systemu Informatycznego - ASI - osoba lub zesp61 os6b zatrudnionych
w Urzydzie odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu informatycznego Urzydu.
Bezpieczenstwo danych i systemow informatycznych.
§4

1. Dla zapewruema najwyzszego mozliwego poziomu bezpieczenstwa system6w
informatycznych i danych w Urzydzie Gminy Nowe Miasto ustala siy minimalne
wymagania odnosnie bezpieczenstwa fizycznego oraz logicznego dla system6w
informatycznych Urzydu oraz przetwarzanych w nich danych poprzez:
1) KaZdy system informatyczny dopuszczony do pracy w Urzydzie powinien byc
zabezpieczony przed dostypem os6b nieupowaZnionych;
2) Poszczeg6lne elementy systemu informatycznego powinny posiadac zabezpieczenie
przed utra4 ci~glosci dzialania oraz integralnosci przetwarzanych danych na wypadek
wys4pienia przepiyc lub utraty zasilania elektrycznego przez Ur~d. Ustala siy,
ze minimalne wymagania w tym zakresie to przyl~czanie komputer6w do wydzielonej
sieci elektrycznej oraz podl~czanie jednostek szczeg61nie waZnych dla Urzydu
poprzez zasilacze awaryjne UPS;
3) Mozliwosc wykonywania napraw oraz dokonywania modyfikacji ur~dzen system6w
informatycznych Urzydu maj~ wyl~cznie osoby uprawnione;
4) Zabrania siy wykonywania jakichkolwiek zmian w polozeniu, strukturze urz~dzen
oraz ich ustawieniach bez zgody i wiedzy ASI;
5) Okablowanie strukturalne sieci teleinformatycznej Urzydu Gminy Nowe Miasto
przeznaczone jest wyl~cznie do obslugi urz~dzen nale~cych do systemu
teleinformatycznego Urzydu;
6) Zabrania siy nieautoryzowanego odl~czania i podl~czania jakichkolwiek urz~dzen
bez zgody i wiedzy ASI;
7) Miejsce pot~czen okablowania strukturalnego powinno byc chronione przed
nieautoryzowanym dostypem;

8) Nie uzywane gniazda sieci teleinfonnatycznej pozostaj(J nieaktywne (fizycznie
odl(Jczone od sieci) lub w uzasadnionych przypadkach pol(Jczone z wydzielonym
logicznie obszarem sieci odseparowanym od sieci g16wnej Urzydu;
9) Zabrania siy pozostawiania bez nadzoru w pomieszczeniach, w kt6rych znajduj(J si y
urz(Jdzenia systemu informatycznego os6b nieupowaznionych;
10) Zabrania siy wykorzystywania pol(Jczenia z sieci(J publiczn(J w celach innych niz
sluzbowe, w szczeg61nosci zabrania siy sci(Jgania i instalowania na urz(Jdzeniach
Urzydu aplikacji nie byd(Jcych niezbydnymi dla pracy Urzydu, sci(Jgania nielegalnego
oprogramowania, film6w oraz odwiedzania witryn intemetowych w celach
nie zwi(JZanych z dzialalnosci(J Urzydu;
11) Administrator Systemu w miary mozliwosci technicznych blokuje dostyp do sieci
pubIicznej lub jej obszar6w, pozostawiaj(Jc dostyp zgodny z zakresem obowi(JZk6w
sluzbowych na stanowiskach pracy;
12) W przypadku sytuacji skutkuj(Jcej utrat(J bezpieczenstwa danych lub awarii sprzytu,
kazdy Pracownik powinien zglosic problem bezposrednio do ASI w celu
jak najszybszej identyfikacji przyczyny problemu i podjycia czynnosci naprawczych.
2. Ustala siy, ze pomieszczenie serwerowni oraz infrastruktura teleinfonnatyczna tam
zlokalizowana, jako maj(Jca krytyczne znaczenie dla zapewnienia ci(Jglosci dzialania
Urzydu podlega szczeg6lnej ochronie poprzez:
I) Serwerownia g16wna znajduje siy w wydzielonym pomieszczeniu chronionym
poprzez zamykane na klucz drzwi.
2) Dostyp do pomieszczenia serwerowni kazdorazowo podlega odnotowaniu w rejestrze
wydanych kluczy; odnotowanie obecnosci ASI w serwerowni nie jest wymagane;
3) Dostyp do pomieszczen serwerowni dozwolony jest wyl(Jcznie w obecnosci ASI
lub osoby upowaznionej;
4) Serwery Urzydu wraz z osprzytem teleinfonnatycznym umieszczone s(J w szafach
teletechnicznych zamykanych na klucz uniemozliwiaj(Jcych nieautoryzowany dostyp
os6b postronnych;
5) Klucze umozliwiaj(Jce bezposredni dostyp do urZ(Jdzen przechowywane S(J w sejfie
podrycznym poza serwerowni(J, do dostypu do kluczy upowaznione S(J wyl(Jcznie
osoby wskazane przez ASI;
6) Ci(Jglosc dzialania serwerowni zapewnionajest poprzez podl(Jczenie zasilaczy UPS;
7) Dla zapewnienia utrzymania maksymalnej dostypnosci uslug sieci teleinfonnatycznej
utrzymuje siy zapasowe l(Jcze do sieci publicznej w technologii odmiennej od l(Jcza
g16wnego;
8) Dla zapewnienia ci(Jglosci dzialania Urzydu wykonuje siy kopie zapasowe
strategicznych danych;
3. Bezpieczenstwo danych przetwarzanych w Urzydzie zapewnione jest poprzez:
l) Zapewnienie, ze dostyp do danych przetwarzanych przez Urz(Jd posiadaj(J wyl(Jcznie
osoby uprawnione, to jest posiadaj(Jce stosowne upowaznienia zgodnie z zasadami
opisanymi w dokumentach Polityki bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych
w Urzydzie Gminy Nowe Miasto;

2) Ustawienie na wszystkich jednostkach roboczych wygaszaczy ekranu chronionych
haslem na wypadek pozostawienia stanowiska pracy bez nadzoru;
3) Dostyp do stanowisk komputerowych wyl'lcznie po podaniu osobistego loginu i hasla
oraz w obszarach gdzie pozwalaj'l na to warunki techniczne, ustanawia siy dodatkowe
loginy i hasla na poziomie aplikacji przetwarzaj'lcych dane;
4) Instalacjy oprogramowania antywirusowego, zapewniaj'lcego aktywne skanowanie
dysk6w, nosnik6w zewnytrznych oraz poczty e-mail;
5) Wykonywanie kopii zapasowych danych wg. potrzeb na danym stanowisku
nie rzadziej niz raz w miesi'lcu.
Zasady klasyfikacji danych.

§5
1. W Urzydzie Gminy Nowe Miasto ustala siy klasyfikacjy danych na ponizsze grupy:
1) grupa I: informacje niejawne - w rozumieniu ustawy 0 ochronie informacji
niejawnych,
2) grupa II: dane osobowe - w rozumieniu ustawy 0 ochronie danych osobowych,
3) grupa III: informacje uzyskane przez Urz'ld w zwi'lzku z zawartymi umowami,
porozumieniami itp., kt6rych ochrona wynika z klauzul zawartych um6w
oraz obowi~uj'lcych przepis6w prawa,
4) grupa IV: informacje wewnytrzne Urzydu, wytworzone w Urzydzie lub najego rzecz
i niewchodz'lce w zakres informacji zaklasyfikowanych do pozostalych grup,
5) grupa V: informacje publicznie Gawne) w rozumieniu ustawy 0 dostypie
do informacji publicznych.
2. Za wlaSciwe zaklasyfikowanie informacji do odpowiedniej grupy, 0 kt6rej mowa w ust. 1,
odpowiadajej autor lub osoba prowadz'lca akta sprawy.
3. Przy klasyfikacji informacji nalezy przyj'lc nastypuj'lce zasady:
1) JeSli informacja jest niejawna w rozumieniu ustawy 0 ochronie informacji niejawnych,
nalezy zaklasyfikowac j'l do grupy I i postypowac zgodnie z ustaw'l 0 ochronie
informacji niejawnych,
2) Jesli informacja stanowi dane osobowe w rozumieniu ustawy 0 ochronie danych
osobowych, nalezy zaklasyfikowac ja do grupy II i postypowac z ni'l zgodnie z ustaw'l
o ochronie danych osobowych oraz procedurami opisanymi w dokumentach
Polityki bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych w Urzydzie Gminy Nowe
Miasto,
3) Jesli informacja objyta wy1'lczeniem z jawnosci na podstawie stosownych klauzul
umowy nalezy zaklasyfikowac j'l do grupy III i postypowac z ni'l zgodnie z zapisami
um6w oraz obowi~uj'lcymi przepisami prawa,
4) Do grupy IV nalezy klasyfikowac informacje wewnytrzne Urzydu, wytworzone
w Urzydzie lub na jego rzecz, w szczeg6lnosci informacje nie utrwalone oraz wstypne
robocze projekty dokument6w, notatek itp. Nie wl'lczane do akt oraz niewchodz'lce
w zakres informacji zaklasyfikowanych do pozostalych grup,
5) Informacje publiczne w rozumieniu art. 6 ustawy 0 dostypie do informacji publicznej
klasyfikuje siy do grupy V oraz niezwlocznie publikuje na stronie Biuletynu Informacji

Publieznej, w pozostalyeh przypadkaeh stosuje Sly art. 7 ustawy 0 dostypie
do informaeji publieznej.
Bezpieczenstwo danych powierzonych na podstawie umow z podmiotami zewntttrznymi.
§6
1. W umowaeh zawieranyeh z podmiotami zewnytrznymi w ramaeh, kt6ryeh Urllld powierza
dane zaklasyfikowane do grupy II obowiC}Zkowo wprowadza siy zapisy okreslaj~ee:
l) wym6g przestrzegania stosownyeh zapis6w 0 ustawy oehronie danyeh osobowyeh,
2) w spos6b zrozumialy eel powierzenia danyeh oraz ieh mozliwy zakres przetwarzana
przez strony umowy,
3) szezeg610wy zakres powierzanyeh danyeh,
4) skutki oraz zakres odpowiedzialnosei z tytulu nieprzestrzegania wymagan zwiC}Zanyeh
z oehron~ informaeji przez strony umowy,
5) spos6b zwrotu lub spos6b udokumentowania zniszezenia danyeh po zakonezeniu
umowy,
2. W umowaeh zawieranyeh z podmiotami zeWflytrznymi utrzymuj~eymi uslugi
informatyezne w modelu outsoureingowym w imieniu Urzydu, ustala siy zasady
pozwalaj~ee
utrzymac maksymaln~ ei~glosc uslugi w przypadku rozWlC}Zanla
lub zakonezenia umowy . eel ten realizowany jest w szezeg61nosei poprzez ustalenie
formatu eksportu danyeh oraz formy i terminu ieh przekazania po zakonezeniu umowy.

