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A. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
I. WPROWADZENIE
1. Zarząd spółki Elf24 sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej „Elf24”)
świadomy wagi problemów związanych z ochroną danych osobowych, w tym w
szczególności praw osób fizycznych powierzających Elf24 swoje dane osobowe, w
celu ich właściwej i skutecznej ochrony, postanawia:


realizować działania niezbędne dla ochrony praw i usprawiedliwionych
interesów Elf24 związanych z ochroną danych osobowych,



stale podnosić świadomości oraz kwalifikację osób przetwarzających dane
osobowe

w

Elf24

w

zakresie

problematyki

bezpieczeństwa

danych

osobowych,


podejmować w niezbędnym zakresie współpracę z instytucjami powołanymi
do ochrony danych osobowych.

2. Elf24 przetwarza dane osobowe w celach związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
3. Elf24 świadome zagrożeń związanych z przetwarzaniem przez Elf24 danych
osobowych – w tym, w szczególności z zagrożeń wynikających z dynamicznego
rozwoju metod i technik przetwarzania tych danych w systemach informatycznych
oraz sieciach telekomunikacyjnych - na bieżąco doskonali i rozwija

nowoczesne

metody przetwarzania danych, w tym danych osobowych, doskonali i rozwija
organizacyjne, techniczne oraz informatyczne środki ochrony danych osobowych
przetwarzanych zarówno metodami tradycyjnymi jak i elektronicznie tak, aby
skutecznie zapobiegać zagrożeniom, w szczególności zabezpieczać dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa,
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity z 2002 r.: Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej
„UODO”) oraz §3 i §4 rozporządzenia 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 i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
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osobowych

(Dz.

U.

Nr

100,

poz.

1024,

dalej

„Rozporządzenie”)

w

celu

zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Elf24 oraz w jej systemie
informatycznym i w celu ochrony danych osobowych wprowadza się określone w
niniejszym dokumencie zasady polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych.

II.

Osoby wyznaczone
danych osobowych

do

realizacji

polityki

ochrony

Elf24 wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację polityki bezpieczeństwa w zakresie
ochrony danych osobowych w Elf24, w tym również na terenie poszczególnych
jednostek

organizacyjnych

Administratora

Danych

(jeśli

takowe

Osobowych

i

będą

funkcjonować).

Elf24

posiada

wyznacza

Administratora

Bezpieczeństwa

Informacji.

III. Wykaz budynków oraz pomieszczeń stanowiących
obszar przetwarzania danych osobowych
1. Elf24 wyznacza budynki, pomieszczenia i części pomieszczeń tworzące Obszar
Przetwarzania Danych Osobowych.
2. Wykaz budynków oraz pomieszczeń i ich części stanowiących Obszar Przetwarzania
Danych Osobowych określa załącznik A do niniejszego dokumentu.

IV.

Wykaz zbiorów osobowych oraz programów służących
do ich przetwarzania

Wykaz zbiorów osobowych oraz programów służących do ich przetwarzania określa
załącznik B do niniejszego dokumentu.

V. Opis struktury zbiorów danych osobowych
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Opis

struktury

zbiorów

danych

wskazujący

zawartość

poszczególnych

pól

informacyjnych i powiązań między nimi określa załącznik C do niniejszego dokumentu.

VI.

Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi
systemami

Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami określa załącznik D do
niniejszego dokumentu.

VII. Środki techniczne i organizacyjne niezbędne
ochrony przetwarzanych danych osobowych

dla

1. Środki techniczne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności
przetwarzanych danych.

a. Dane, w tym dane osobowe gromadzone są w Elf24 w postaci:


elektronicznej lub



tradycyjnej (papierowej).

b. Dane gromadzone w postaci elektronicznej przetwarzane są w Systemie
Informatycznym (platforma ELF24), a także w przypadku przetwarzania
danych

poza

Informatycznym

zbiorem

danych.

odbywa

się

Przetwarzanie
zgodnie

z

danych

Polityką

w

Systemie

Bezpieczeństwa

Informatycznego obowiązująca w Elf24, która stanowi integralną część
niniejszej Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych, która w pkt
6 określa również odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z
UODO i Rozporządzeniem. System Informatyczny w którym przetwarzane są
dane osobowe musi spełniać środki bezpieczeństwa na poziomie co najmniej
podstawowym.
c. Dane w postaci tradycyjnej (papierowej) gromadzone są w szczególności w
teczkach,

rejestrach,

kartotekach,

księgach

lub

wykazach

oraz

segregatorach i przechowywane są jako uporządkowane dokumenty:
 w szafkach zamykanych na klucz,
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 na regałach, które znajdują się w zamkniętym pomieszczeniu do którego
dostęp możliwy jest wyłącznie po korzystaniu z odpowiedniej karty dostępu,
 w sejfach znajdujących się w pomieszczeniu opisanym powyżej do którego
dostęp możliwy jest za pomocą odpowiedniego klucza oraz szyfru.
2. Środki

organizacyjne

niezbędne

dla

zapewnienia

poufności,

integralności

i

rozliczalności przetwarzanych danych.

a. Administrator Danych Osobowych wyznacza Administratora Bezpieczeństwa
Informacji,
określonych

który
w

uwzględnieniem

nadzoruje

instrukcji
spraw

przestrzeganie

zarządzania
dotyczących

zasad

systemem
ochrony

ochrony

danych

informatycznym
danych

z

osobowych

przetwarzanych w tradycyjnych (papierowych) rejestrach.
b. Szczegółowy zakres obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji
określa załącznik E do niniejszego dokumentu.
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B. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA
I. Słownik pojęć zawartych w instrukcji
1. System informatyczny (dalej „SI”) – system przetwarzania informacji wraz z jego
zasobami technicznymi.
2. Polityka Bezpieczeństwa Informatycznego (dalej „PBI”) – polityka bezpieczeństwa
informatycznego obowiązująca w Elf24.
3. Administrator Danych Osobowych (dalej „ADO”) - osoba będąca dysponentem bazy
danych (Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona).
4. Administratora Bezpieczeństwa Informacji (dalej „ABI”) - osoba wyznaczona przez
ADO.
5. Administrator Systemu Informatycznego (dalej „ASI”) – osoba wyznaczona przez
Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zarządzająca systemem informatycznym
służącym do przetwarzania danych osobowych.
6. Obszar Przetwarzania Danych Osobowych (dalej „obszar PDO”) – budynki i
pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe, szczegółowo określone w
Polityce Bezpieczeństwa.
7. Pracownik – osoba zatrudniona przez Elf24, wykonująca swe obowiązki na rzecz
Elf24 na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku cywilnoprawnego.

Pełnienie funkcji ADO, ABI, ASI czy innych funkcji związanych z realizacją Polityki
Bezpieczeństwa wchodzi w skład obowiązków danej osoby względem Elf24, niezależnie
od rodzaju i treści stosunku prawnego łączącego osobę pełniącą taką funkcję z Elf24.

II.

Zabezpieczenie
osobowych

obszaru

przetwarzania

danych

1. Elf24 zabezpiecza Obszar PDO, o którym mowa w pkt III Polityki Bezpieczeństwa.
2. W przypadku, gdy w pomieszczeniu znajduje się część ogólnodostępna oraz część,
w której przetwarzane są dane osobowe, część w której przetwarzane są dane
osobowe powinna być ogólnie wyraźnie oddzielona od części ogólnie dostępnej.
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3. Na Obszarze PDO mają prawo przebywać wyłącznie osoby upoważnione do dostępu
lub

przetwarzania

danych

osobowych

oraz

osoby

sprawujące

kontrolę

nad

bezpieczeństwem przetwarzania tych danych.
4. Osoby nieupoważnione do dostępu lub przetwarzania danych osobowych mają
dostęp do pomieszczeń Obszaru PDO tylko w obecności osoby upoważnionej do
dostępu lub przetwarzania danych osobowych albo na podstawie upoważnienia
wydanego przez ADO, ABI lub upoważnioną przez niego osobę.
5. W Obszarze PDO należy również chronić urządzenia wchodzące w skład SI, przed
niepowołanym dostępem do danych osobowych osób nieupoważnionych. Komputery
wchodzące w skład SI powinny być umiejscowione w sposób uniemożliwiający
osobom nieuprawnionym bezpośredni i niekontrolowany dostęp

do ekranów oraz

urządzeń służących do przetwarzania, a zwłaszcza kopiowania danych.
6. Opuszczanie Obszaru PDO wiązać się musi z zastosowaniem dostępnych środków
zabezpieczających używane aktualnie zbiory danych osobowych. W szczególności w
razie planowanej, nawet chwilowej nieobecności Pracownika upoważnionego do
przetwarzania danych osobowych obowiązany jest on umieścić zbiory w formach
tradycyjnych w odpowiednio zabezpieczonym miejscu ich przechowywania oraz
dokonać niezbędnych operacji w systemie informatycznym uniemożliwiającym
dostęp do danych osobom niepowołanym.
7. Dostęp do Obszaru PDO podlega kontroli, która polega na:
a. dostępie to pomieszczeń PDO za pomocą elektronicznych kart dostępu.
Wydanie karty dostępu następuje przez dział IT:


po podpisaniu przez daną osobę odpowiedniej umowy na świadczenie
usług na rzecz Elf24 (umowa o pracę, zlecenia, współpracy itp.),



po podpisaniu przez daną osobę upoważnienia na przetwarzanie
danych osobowych,



po podpisaniu przez daną osobę oświadczenia o zapoznaniu się z
zasadami przetwarzania danych osobowych w Elf24.

b. dostęp do szczególnie ważnych pomieszczeń PDO niżej:


serwerownia (pracownicy działu IT),



pokój przechowywania danych osobowych pracowników (pracownicy
działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Prezes Zarządu - ADO),
8
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archiwum (dyrektorzy oraz kierownicy działu operacyjnego),

jest możliwy za pomocą elektronicznych kart dostępu, którym nadano
specjalne uprawnienia. Specjalne uprawnienia fizycznie są nadawane przez
dział IT na podstawie pełnionej funkcji danej osoby oraz ewentualnie na
wniosek przełożonego danej osoby.
c. dostęp do sejfów gdzie są przechowywane zabezpieczenia jest możliwy za
pomocą odpowiednich kluczy lub kluczy i szyfru. Dostęp mają jedynie
niektórzy

pracownicy

działu

operacyjnego,

czyli

przede

wszystkim

dyrektorzy i/lub kierownicy oraz ewentualnie dodatkowe osoby z tego działu,
którym taki dostęp jest potrzebny z uwagi na pełnione obowiązki.
8. Przekazywanie danych z oddziałów oraz od osób pozyskujących dane od klientów,
które odbywa się w następujący sposób:
a. za

pomocą

kuriera

w

zamkniętych

kopertach,

jako

przesyłki

ewidencjonowana do rąk osób uprawnionych do przetwarzania danych
osobowych.

III. Nadawanie uprawnień do przetwarzania danych
1. Elf24 zapewnia kontrolę nad dostępem do przetwarzania danych osobowych, która
w szczególności realizowana jest poprzez ewidencjonowanie osób przetwarzających
dane osobowe oraz wdrożenie procedur udzielania dostępu do tych danych.
2. Uprawnienia do przetwarzania danych osobowych nadawane są przez ABI.
Uprawnienia

dotyczą

zarówno

danych

osobowych

gromadzonych

w systemie informatycznym, jak również w tradycyjnych rejestrach papierowych.
3. Zgoda

na

pracę

w

systemie

informatycznym

jest

wymagana

także

dla

użytkowników, którzy nie przetwarzają danych osobowych.
4. ABI prowadzi w postaci elektronicznej oraz papierowej rejestr osób zatrudnionych
przy przetwarzaniu danych osobowych oraz osób pracujących w systemie.
5. Rejestr osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych zawiera:


imię i nazwisko oraz identyfikator osoby, jeżeli dane są przetwarzane w
systemie informatycznym,
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daty nadania i ustania oraz zakres uprawnień do danych osobowych,
przetwarzanych zarówno w systemie informatycznym jak i tradycyjnych
rejestrach papierowych.

6. Uprawnienia, do przetwarzania danych osobowych odbierane są w przypadku
ustania stosunku pracy lub rozwiązania albo wygaśnięcia umowy cywilnoprawnej
Pracownika lub decyzją ABI.
7. Użytkowników systemu tworzy oraz usuwa ASI na podstawie zgody ABI.
8. Osoby, które otrzymują upoważnienie zobowiązane są zapoznać się z niniejszą
Polityką Bezpieczeństwa i Instrukcją Zarzadzania oraz Polityka Bezpieczeństwa
Informatycznego obowiązującą w Elf24 oraz złożyć oświadczenie o zobowiązaniu się
do ich przestrzegania.
9. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane
zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.
10. Naruszenie przez Pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
stosowanych w Elf24 procedur traktowane będzie jako naruszenie obowiązków
współpracy, a w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
obowiązków pracowniczych i może być podstawą rozwiązania właściwej umowy oraz
pociągnięcia do innych form odpowiedzialności prawnej.
11. Nadawanie

uprawnień

do

przetwarzania

danych

osobowych

w

systemie

informatycznym następuje zgodnie z obwiązującymi Elf24 procedurami.

IV.

Zarządzanie systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych osobowych

Zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
wynika

z

niniejszego

dokumentu

oraz

przyjętej

w

Elf24

Polityce

Bezpieczeństwa

Informatycznego obejmujących:
1. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych
uprawnień w systemie informatycznym.
2. Stosowane metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z ich
zarządzaniem i użytkowaniem.
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3. Procedury

rozpoczęcia

zawieszenia

i

zakończenia

pracy,

przeznaczone

dla

użytkowników SI.
4. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi
programowych służących do ich przetwarzania.
5. Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji oraz
kopii zapasowych.
6. Sposób zabezpieczenia systemu przed działalnością oprogramowania, którego
celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego.
7. Procedury pozwalające gromadzić informacje o odbiorcach, którym dane zostały
udostępnione, dacie i zakresie udostępnienia.
8. Procedury wykonywania

przeglądów i

konserwacji

systemów

oraz

nośników

informacji służących do przetwarzania danych.

V. Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji
oraz Administratora Systemu Informatycznego
1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji:
a. prowadzi nadzór nad

przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych

zgromadzonych w systemie informatycznym oraz w tradycyjnych rejestrach
papierowych
Osobowych

określonych
oraz

w

Polityce

niniejszej

Bezpieczeństwa

Instrukcji

Ochrony

Zarządzania

Danych

Systemem

Informatycznym,
b. prowadzi

rejestr

zewnętrznych

nośników

informacji,

na

których

przechowywane są dane osobowe,
c. prowadzi rejestr udzielanych upoważnień,
d. prowadzi centralną ewidencję udostępniania danych, która w szczególności
zawiera: nazwę odbiorcy, datę udostępnienia, zakres udostępnienia, nazwę
udostępniającego.
e. sprawuje kontrolę nad niszczeniem zbędnych danych osobowych lub ich
zbiorów, które polegać powinny na trwałym, fizycznym zniszczeniu danych
osobowych lub ich zbiorów w sposób uniemożliwiający ich późniejsze
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odtworzenie przez osoby niepowołane przy zastosowaniu powszechnie
dostępnych metod,
f. dokonuje bieżącej aktualizacji niniejszej instrukcji.
2. Administrator Systemu Informatycznego:
a. monitoruje stan SI i ruch użytkowników w sieci oraz próby ingerencji z
zewnątrz w SI,
b. monitoruje logowanie i wylogowywanie się użytkowników SI oraz nadzoruje
zakres przetwarzanych przez nich zbiorów danych.
3. Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności realizowanych przez ABI
określa załącznik E do Polityki Bezpieczeństwa

VI.

Obowiązki użytkowników SI

Użytkownicy systemu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków dotyczących
ochrony danych osobowych wynikających z Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych
oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym a także innymi obowiązującymi
w Elf24 przepisami gwarantującymi ochronę danych osobowych.
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