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(Pravidlá bezpečnosti a ochrany osobných údajov a utajovaných skutočností
v podmienkach obce Kecerovce )

Bezpečnostný projekt obce Kecerovce bol schválený Obecným zastupiteľstvom
obce Kecerovce pod č. .......................
dňa .......................................
a je účinný dňom ....................................

Obec Kecerovce ako prevádzkovateľ informačných systémov a subjekt, ktorý
disponuje osobnými údajmi v zmysle zákona. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov a prichádza do styku s utajovanými
skutočnosťami v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o utajovaných skutočnostiach
vydáva tento

BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT OBCE KECEROVCE
I.
Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov
a utajovaných skutočností
.
.
.
.
.
.
.
.

Obec Kecerovce je prevádzkovateľom nasledujúcich informačných systémov :
karta trvalého pobytu občanov obce Kecerovce
program „RYCHTÁR“
účtovníctvo „IVES“
zoznam daňovníkov
voličský zoznam
kartotéka detí materskej školy
matričné údaje
zoznam detí základne školy

osobných
údajov a utajovaných skutočností zodpovedá
Za
bezpečnosť
prevádzkovateľ a to tak, že je povinný ich chrániť pred odcudzením, stratou, poškodením,
neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Na tento účel prijíma primerané
technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.

II.
Základné bezpečnostné ciele
Základným bezpečnostným cieľom, ktorý je potrebné dosiahnuť na ochranu
informačného systému a utajovaných skutočností je jeho zabezpečenie pred nasledujúcimi
skutočnosťami:
. pred neoprávneným prístupom k osobným údajom, ich neoprávneným sprístupňovaním,
poskytovaním, zverejňovaním,
. pred ich odcudzení, stratou a poškodením.

III.
Analýza bezpečnostných rizík
Medzi riziká, ktoré hrozia utajovaným skutočnostiam a informačným systémom obce
Kecerovce , a ktoré môžu narušiť ich bezpečnosť alebo funkčnosť radíme:
.
neoprávnené vniknutie do priestorov obecného úradu,
.
neoprávnené vniknutie do priestorov materskej školy.

.

neoprávnené vniknutie do priestorov základnej školy

Rozsah možného rizika ohrozenia dôvernosti, integrity a dostupnosti spracúvaných
osobných údajov a utajovaných skutočností:
.
zlyhanie ľudského faktora.
Návrhy opatrení, ktoré umožňujú zabrániť alebo minimalizovať vplyv rizikových
faktorov :
.
zavedenie elektronického bezpečnostného systému ochrany priestorov obecného
úradu,
.
uchovávanie kartoték a zoznamov obsahujúcich osobné údaje a utajované skutočnosti
pancierovej skrini,
.
mreže na dverách a oknách obecného úradu,
.
bezpečnostné zámky na budove materskej školy a bezpečnostné systém ochrany
.
bezpečnostné zámky na budove ZŠ a bezpečnostný systém ochrany

IV.
Bezpečnostné opatrenia
Obec Kecerovce prijala nasledujúce technické opatrenia na eliminovanie
a minimalizovanie rizík pôsobiacich na informačné systémy a utajované skutočnosti:
.
elektronický bezpečnostný systém,
.
bezpečnostné zámky na budove materskej školy a bezpečnostný systém ochrany
.
mreže na dverách a oknách budov a zariadení
.
bezpečnostné zámky a bezpečnostný systém ochrany ZŠ .

.
.
.
.
.
.

Organizačné opatrenia :
oboznámenie zamestnancov obecného úradu o ochrane osobných údajov podľa zákona
oboznámenie zamestnancov so správnou manipuláciou s osobnými údajmi.
Personálne opatrenia :
zaškolenie zodpovedného pracovníka obecného úradu a starostu obce,
riaditeľa materskej školy, kontrolóra obce, riaditeľa ZŠ
upratovačky.

V.
Oprávnené a zodpovedné osoby
Rozsah oprávnení a popis povolených činností ďalej iba „PČ“ jednotlivých
oprávnených osôb :
. starosta obce - PČ vstup do priestorov obecného úradu , materskej školy a základnej školy
spracovanie osobných údajov v potrebnom rozsahu
. pracovníčka obce - PČ vstup do priestorov obecného úradu spracovanie osobných údajov
v potrebnom rozsahu
. kontrolórka obce – PČ náhľad do databáz pri výkone kontrolnej činnosti
. upratovačka – PČ vstup do priestorov obecného úradu , materskej školy a základnej školy
. riaditeľka materskej školy - PČ vstup do priestorov materskej školy a spracovanie osobných
údajov v potrebnom rozsahu.

. riaditeľ školy – PČ vstup do priestorov základnej školy a spracovanie osobných údajov
v potrebnom rozsahu.

Spôsob identifikácie jednotlivých oprávnených osôb pri prístupe k informačným
systémom :
.
programové vybavenie – chránené heslom,
.
kľúče od miestností, mreží a pancierovej skrine vo vlastníctve vybraných osôb.

.

Zodpovednosť oprávnených osôb a zodpovedných osôb a jej rozsah :
v plnom rozsahu zodpovednosti u všetkých oprávnených osôb.

VI.
Kontrola bezpečnosti informačných systémov

.
.
.

Zodpovedná osoba /osoby /
pracovníčka obecného úradu, starostka, kontrolórka, upratovačka,
riaditeľka materskej školy.
riaditeľ ZŠ

.

Spôsob výkonu kontrolnej činnosti:
fyzická kontrola zebezpečenia.

Kontrola vykonávaná zodpovednou osobou sa bude vykonávať pravidelne
v nasledujúcich časových intervaloch :
.
pri príchode a odchode z pracoviska.

VII.
Postup pri poruchách a mimoriadnych situáciách
Pri poruche počítačovej databázy /softvéru, výpadku dodávky el. energie ..../ sú
oprávnené osoby spolu so zodpovednou osobou povinné zabezpečiť ochranu osobných
údajov v informačných systémoch a utajovaných skutočností pred ich znehodnotením,
zničením, neoprávnený prístupom a inými formami ohrozenia alebo zničenia nasledujúcimi
úkonmi a opatreniami:
. záložné zdroje a zálohovanie údajov.
Pri ostatných haváriách a mimoriadnych situáciách /požiar a povodeň /sú oprávnené
osoby spolu so zodpovednou osobou povinné zabezpečiť ochranu osobných údajov v
informačných systémoch a utajovaných skutočností pred ich znehodnotením, zničením,
neoprávnený prístupom a inými formami ohrozenia alebo zničenia
prostredníctvom
nasledujúcich opatrení:
.
v prípade ohrozenia fyzická ochrana údajov prenosom do iných bezpečných
priestorov.
Zároveň sú tieto osoby povinné dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa k
protipožiarnej ochrane a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Preventívne opatrenia na zníženie vzniku mimoriadnych situácií a možností efektívnej
obnovy stavu pred haváriou v podmienkach obce Čižatice:
.
pravidelná kontrola hasiacich prístrojov,
.
kontrola tesnosti pancierovej skrine,
.
zálohovanie údajov,
.
kontrola technického zabezpečenia budov obecného úradu , materskej školy
a základnej školy.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1. S vyššie uvedenými pravidlami na zaistenie bezpečnosti a ochrany osobných údajov
v informačných systémoch prevádzkovateľa , ktorým je obec Kecerovce a na úseku
utajovaných skutočností boli oboznámené
. oprávnené osoby, osoby , osoby ktoré môžu prísť do styku s osobnými údajmi ako aj
zodpovedná osoba
2. Pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností a osobných
údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa budú prístupné k nahliadnutiu
oprávneným osobám, zodpovedným osobám a osobám, ktoré môžu prísť do styku
s utajovanými skutočnosťami a osobnými údajmi na Obecnom úrade v Kecerovciach.
3. Pravidlá boli schválené Obecným zastupiteľstvom obce Kecerovce a to pod číslom
............................. dňa ................
4. Týmto bezpečnostným projektom nie sú dotknuté osobitné pravidlá na úseku
utajovaných skutočností v podmienkach obce Kecerovce.

V Kecerovciach

dňa ................

...................................................................
za prevádzkovateľa - starosta obce

