Zarządzenie Nr 4/2015
Dyrektora Przedszkola nr 2 w Krośnie Odrzańskim
z dnia 15 czerwca 2015r.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w
Przedszkolu nr 2 w Krośnie Odrzańskim
Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), zarządzam co następuje:
§1
1. Wyznaczam Panią Dorotę Kruszyńską na Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
w Przedszkolu nr 2 w Krośnie Odrzańskim.
2. Zakres działania ABI stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZŁĄCZNIK NR 1
do ZARZĄDZENIA NR 04/2015
Dyrektora Przedszkola nr 2

w Krośnie Odrzańskim
z dnia 15 czerwca 2015 roku

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) należy:
1. nadzór nad przetwarzaniem danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i
innymi przepisami prawa,
2. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie
danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora
danych,
3. kontrola przestrzegania zasad ochrony – systematycznie, nie rzadziej niż dwa razy do
roku kontrolowanie zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń
oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności kontrola pod kątem
zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w tym:
 kontrola i aktualizacja dokumentacji opisującej sposób przetwarzania oraz ochrony,
 prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych,
 przygotowywanie dla ADO do podpisu Upoważnień do przetwarzania danych,
 kontrola fizycznych zabezpieczeń pomieszczeń, w których przetwarzane są
informacje,
 kontrola poprawności
tradycyjnymi,

zabezpieczeń

danych

przetwarzanych

metodami

 kontrola nadanych upoważnień,
4. systematyczna analiza dokumentacji pod kątem obszarów, zbiorów oraz zasad
ochrony,
5. nie rzadziej niż raz na rok, kompleksowa analiza przetwarzania danych osobowych
oraz ewentualne potrzeby w zakresie zabezpieczeń,
6. organizacja szkoleń z ochrony danych osobowych oraz aktów wykonawczych,
7. podjęcie natychmiastowych działań zabezpieczających w przypadku otrzymania
informacji o naruszeniu bezpieczeństwa informacji,
8. w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, sporządzenie
przedstawienie efektów działań Administratorowi danych.
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oraz

