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1306
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 1 paêdziernika 2001 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadaç urzàdzenia i systemy informatyczne s∏u˝àce do przetwarzania danych osobowych.
administrator danych, przed przystàpieniem
do przetwarzania danych osobowych, jest
obowiàzany:

Na podstawie art. 45 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50,
poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42,
poz. 474, Nr 49, poz. 509 i Nr 100, poz. 1087) zarzàdza
si´, co nast´puje:

1) okreÊliç cele, strategi´ i polityk´ zabezpieczenia danych w systemie informatycznym, w którym przetwarzane sà dane osobowe,

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie
okreÊlenia podstawowych warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadaç urzàdzenia i systemy informatyczne s∏u˝àce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 521) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

2) zidentyfikowaç i przeanalizowaç zagro˝enia i ryzyko, na które mo˝e byç nara˝one
przetwarzanie danych osobowych,
3) okreÊliç potrzeby w zakresie zabezpieczenia zbiorów danych osobowych i systemów informatycznych, z uwzgl´dnieniem
potrzeby kryptograficznej ochrony danych
osobowych, w szczególnoÊci podczas ich
przesy∏ania za pomocà urzàdzeƒ teletransmisji danych,

1) skreÊla si´ § 1;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W celu w∏aÊciwego zarzàdzania zabezpieczeniami danych w systemie informatycznym
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4) okreÊliç zabezpieczenia adekwatne do zagro˝eƒ i ryzyka,
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5) monitorowaç
dzia∏anie
zabezpieczeƒ
wdro˝onych w celu ochrony danych osobowych i ich przetwarzania,
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3) w § 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) stwierdzono naruszenie zabezpieczenia danych
w systemie informatycznym,”.

6) opracowaç i wdro˝yç program szkolenia
w zakresie zabezpieczeƒ danych w systemie informatycznym,

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

7) wykrywaç i w∏aÊciwie reagowaç na przypadki naruszenia bezpieczeƒstwa danych
osobowych i systemów informatycznych
je przetwarzajàcych.”;

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki

