Załącznik C
do Polityki Bezpieczeństwa w
Zakresie Ochrony Danych
Osobowych Uniwersytecie Śląskim w
Katowicach

Zadania Koordynatora Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach
Do podstawowych zadań Koordynatora Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:
1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności
przez:
a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie
danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla
Administratora Danych Osobowych,
b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36
ust. 2 - ustawy, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z
przepisami o ochronie danych osobowych;
2) zapewnienie awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ
na bezpieczeństwo przetwarzania;
3) dopilnowanie aby komputery przenośne, w których przetwarzane są dane osobowe
zabezpieczone były hasłem dostępu przed nieautoryzowanym uruchomieniem oraz aby
mikrokomputery te nie były udostępniane osobom nieupoważnionym do przetwarzania
danych osobowych;
4) nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na
których zapisane są dane osobowe;
5) opracowanie i zarządzanie hasłami użytkowników i nadzór nad przestrzeganiem
procedur określających częstotliwość ich zmiany zgodnie z wytycznymi, które będą
zawarte
w instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym
do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów
bezpieczeństwa informacji;
6) nadzór czynności związanych ze sprawdzeniem systemu pod kątem obecności wirusów
komputerowych, częstości ich sprawdzania oraz nadzorowanie wykonywania procedur
uaktualniania systemów antywirusowych i ich konfiguracji;
7) nadzór nad wykonywaniem kopii awaryjnych, ich przechowywaniem oraz okresowym
sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku
awarii systemu oraz rejestracja kopii awaryjnych;
8) nadzór nad przeglądami, konserwacjami oraz uaktualnieniami systemów służących do

przetwarzania

danych

osobowych

oraz

wszystkimi

innymi

czynnościami

wykonywanymi na bazach danych osobowych;
9) nadzór nad systemem komunikacji w sieci komputerowe j oraz przesyłaniem danych za
pośrednictwem urządzeń teletransmisji;
10) nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów i wydawnictw zawierających
dane osobowe generowane przez system informatyczny;
11) nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników
w systemie informatycznym przetwarzającym dane osobowe oraz kontrolą dostępu do
danych osobowych;
12) dopilnowanie, aby jeśli istnieją odpowiednie możliwości, ekrany monitorów stanowisk
komputerowych, na których przetwarzane są dane osobowe, automatycznie się
wyłączały po upływie ustalonego czasu nieaktywności użytkownika;
13) podjęcie natychmiastowych działań zabezpieczających stan systemu informatycznego w
przypadku otrzymania informacji o naruszeniu zabezpieczeń systemu informatycznego
lub informacji o zmianach w sposobie działania programu lub urządzeń wskazujących
na naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych.
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