
Wybrane przepisy dotyczące administratora danych osobowych (ADO)

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  
dnia 3 czerwca 1998 roku w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych 
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 
służące do przetwarzania danych osobowych.

1. Obowiązki o charakterze personalnym §§ 3, 4 i 5
- wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) 
- wyznaczenie obowiązków i zakresu czynności osób zatrudnionych przy 

przetwarzaniu danych oraz zaznajomienie tych osób o przepisach 
dotyczących ochrony danych osobowych.

2. Obowiązki o charakterze organizacyjnym § 7
- określenie obszaru przetwarzania danych osobowych na komputerach 

stacjonarnych i uniemożliwienie pobytu w tym obszarze osobom 
nieuprawnionym

§§ 2, 6 i 11 rozporządzenia. W myśl tych norm winien legitymować się między innymi 
posiadaniem: 

- dokumentu określającego cele, strategię i politykę zabezpieczenia systemu 
informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe, 

- instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, 
przeznaczonej dla osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych 
osobowych, 

- instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, 
służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji.

3. Obowiązki o charakterze technicznym §§ 8-10, 12-16
- zabezpieczenia urządzeń i systemów informatycznych przed utratą danych 

wskutek awarii zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej
- deponowania przedmiotowych kopii nie w tych samych pomieszczeniach, 

w których przechowywane są zbiory danych osobowych eksploatowane na 
bieżąco. (§ 12 ust.1)

- wyposażenia systemu informatycznego w mechanizmy uwierzytelnienia 
użytkownika oraz kontroli dostępu do tych danych (§ 14)

- Odnośnie §§ 16 i 17 : Podmioty gromadzące dane w formie elektronicznej 
nie muszą informacji o udostępnieniu tych danych zbierać w takiej samej 
formie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby robiły to tradycyjnymi metodami,  
np. przez prowadzenie odpowiedniej ewidencji na papierze - wynika z  
wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  



"...W celu właściwego zarządzania zabezpieczeniami danych 
w  systemie  informatycznym  administrator  danych,  przed 
przystąpieniem  do  przetwarzania  danych  osobowych,  jest 
obowiązany:

1) określić cele, strategię i politykę zabezpieczenia danych w 
systemie  informatycznym, w którym przetwarzane są  dane 
osobowe,

2) zidentyfikować i przeanalizować zagrożenia i ryzyko, na 
które może być narażone przetwarzanie danych osobowych,

3)  określić  potrzeby  w  zakresie  zabezpieczenia  zbiorów 
danych  osobowych  i  systemów  informatycznych,  z 
uwzględnieniem potrzeby  kryptograficznej  ochrony danych 
osobowych,  w  szczególności  podczas  ich  przesyłania  za 
pomocą urządzeń teletransmisji danych,

4) określić zabezpieczenia adekwatne do zagrożeń i ryzyka,

5) monitorować działanie zabezpieczeń wdrożonych w celu 
ochrony danych osobowych i ich przetwarzania,

6)  opracować  i  wdrożyć  program  szkolenia  w  zakresie 
zabezpieczeń danych w systemie informatycznym,

7) wykrywać i właściwie reagować na przypadki naruszenia 
bezpieczeństwa  danych  osobowych  i  systemów 
informatycznych je przetwarzających....".


