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Polityka Bezpieczeństwa Systemu Informacyjnego 
 

Definicja bezpieczeństwa informacji 
 

Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych przez Urząd informacji rozumiane jest 
jako zapewnienie ich poufności, integralności i dostępności na odpowiednim 
poziomie. Miarą bezpieczeństwa jest wielkość ryzyka związanego z zasobem 
stanowiącym przedmiot niniejszej Polityki. 

 

Informacje przetwarzane przez system informacyjny Urzędu Miejskiego 
 

1. W systemie informacyjnym Urzędu przetwarzane są informacje słuŜące do 
wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej i rozwoju 
instytucjonalnego. 

2. Informacje te są przetwarzane i składowane zarówno w postaci manualnej jak 
i elektronicznej.  

3. Przetwarzane w Urzędzie informacje są miedzy innymi informacjami 
dotyczącymi  

a. informacji publicznych,  
b. danych osobowych,  
c. informacji stanowiących tajemnice Urzędu,  
d. i innych informacji prawnie chronionych.  

4. Informacje niejawne nie są objętym zakresem niniejszej Polityki. 

 

Infrastruktura systemu informacyjnego Urzędu Miejskiego 
 

Przetwarzanie informacji, w tym informacji osobowych odbywa, się w budynku 
Urzędu Miejskiego w Kamieńsku przy ulicy Wieluńskiej 50  

 
 

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji 
 

1. Za bezpieczeństwo informacji odpowiedzialny jest kaŜdy pracownik Urzędu. 
2. Nad przestrzeganiem postanowień Polityki Bezpieczeństwa Informacji i 

rozwojem Systemu Bezpieczeństwem czuwa Administrator Bezpieczeństwa 
Informacji. 

 



 

Cele i zasady ochrony danych 
 

Celem wprowadzenia niniejszej ‘Polityki bezpieczeństwa’ jest ochrona danych 
osobowych zawartych w systemie Urzędu i dotyczy:  
− zabezpieczeń przed dostępem do danych osób nieupowaŜnionych na etapie 

eksploatacji systemu, tj. wprowadzanie danych, aktualizacji lub usuwania 
danych, wyświetlania lub drukowania zestawień, 

− ochrony danych zarchiwizowanych na nośnikach zewnętrznych, procedur 
niszczenia niepotrzebnych wydruków lub nośników danych, 

− systemu zabezpieczeń prze dostępem osób niepowołanych do pomieszczeń, w 
których są eksploatowane urządzenia oraz sposobów dostępu do tych 
pomieszczeń pracowników, personelu pomocniczego Urzędu oraz serwisu 
zewnętrznego, 

− zakresu obowiązków pracowników – w części dotyczącej bezpieczeństwa 
danych. 

 

   

Zakres stosowania Polityki Bezpieczeństwa Systemu Informacyjnego 
  

1. Zasady określone przez dokumenty Polityki Bezpieczeństwa Systemu 
Informacyjnego mają zastosowanie do całego systemu informacyjnego Urzędu, a 
w szczególności do: 

− wszystkich istniejących, wdraŜanych obecnie lub w przyszłości systemów 
informatycznych oraz papierowych, w których przetwarzane są lub będą 
informacje podlegające ochronie, 

− informacji będących własnością UM, lub klienta UM, o ile zostały przekazane 
UM na podstawie umów, 

− wszystkich nośników papierowych, magnetycznych lub optycznych, na których 
są lub będą znajdować się informacje podlegające ochronie, 

− wszystkich lokalizacji – budynków i pomieszczeń, w których są lub będą 
przetwarzane informacje podlegające ochronie. 

− wszystkich pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 
konsultantów, staŜystów i innych osób mających dostęp do informacji 
podlegających ochronie, 

 
2. Do stosowania zasad określonych przez dokumenty Polityki Bezpieczeństwa 

Systemu Informacyjnego zobowiązani są wszyscy pracownicy w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Pracy, konsultanci, staŜyści i inne osoby mające dostęp do 
informacji podlegającej ochronie. 

 
 

 


