
 „Analiza zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych” 

 w Szkole Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie 

 

Podstawy prawne 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 25.05.2018r. 

 

„Analiza zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych” 
 

Ilekroć w „Analizie zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych” jest mowa o:  

a) ANALIZIE RYZYKA – systematyczne wykorzystanie informacji do zidentyfikowania 

źródeł i oszacowania ryzyka;  

b) SZACOWANIU RYZYKA – proces oceny i analizy ryzyka;  

c) OCENIE RYZYKA – proces porównania oszacowanego ryzyka z określonymi kryteriami 

w celu określenia znaczenia ryzyka;  

d) POSTĘPOWANIU Z RYZYKIEM – wdrażanie środków modyfikujących ryzyko;  

e) ZARZĄDZANIU RYZYKIEM – działania dotyczące kierowania i nadzorowania 

organizacją w odniesieniu do ryzyka;  

f) RYZYKU SZCZĄTKOWYM – ryzyko pozostające po procesie postępowania z ryzykiem;  

g) AKCEPTOWANIU RYZYKA – decyzja, aby zaakceptować ryzyko;  

h) BEZPIECZEŃSTWIE INFORMACJI – zachowanie poufności, integralności i dostępności 

informacji; dodatkowo mogą być brane pod uwagę inne właściwości, takie jak 

autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność;  

i) ZDARZENIU ZWIĄZANYM Z BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI – zdarzenie 

związane z bezpieczeństwem informacji, jako określonym stanem systemu, usługi lub sieci, 

który wskazuje na możliwe naruszenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji, błąd 

zabezpieczenia lub nieznaną dotychczas sytuację, która może być związana z 

bezpieczeństwem;  

j) INCYDENCIE ZWIĄZANYM Z BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI – jest to 

pojedyncze zdarzenie lub seria niepożądanych lub niespodziewanych zdarzeń związanych 

z bezpieczeństwem informacji, które stwarzają znaczne zakłócenia zadań biznesowych i 

zagrażają bezpieczeństwu informacji;  



k) AKTYWACH – wszystko, co ma wartość dla organizacji;  

l) ZAGROŻENIACH SYSTEMU – to wszystkie niekorzystne czynniki mogące przyczynić 

się w trakcie pracy z danymi osobowymi do wystąpienia incydentu, mogącego mieć wpływ 

na ich ujawnienie bądź utratę;  

m) DOSTĘPNOŚCI — należy przez to rozumieć właściwość określającą, że zasób systemu 

teleinformatycznego jest możliwy do wykorzystania na żądanie, w określonym czasie, 

przez podmiot uprawniony do pracy w systemie teleinformatycznym;  

n) INCYDENCIE BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO — należy przez to 

rozumieć takie pojedyncze zdarzenie lub serię zdarzeń, związanych z bezpieczeństwem 

informacji niejawnych, które zagrażają ich poufności, dostępności lub integralności;  

o) INFORMATYCZNYM NOŚNIKU DANYCH — należy przez to rozumieć materiał 

służący do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej;  

p) INTEGRALNOŚCI — należy przez to rozumieć właściwość określającą, że zasób systemu 

teleinformatycznego nie został zmodyfikowany w sposób nieuprawniony;  

q) OPROGRAMOWANIU ZŁOŚLIWYM — należy przez to rozumieć oprogramowanie, 

którego celem jest przeprowadzenie nieuprawnionych lub szkodliwych działań w systemie 

teleinformatycznym;  

r) PODATNOŚCI — należy przez to rozumieć słabość zasobu lub zabezpieczenia systemu 

teleinformatycznego, która może zostać wykorzystana przez zagrożenie;  

s) POŁĄCZENIU MIĘDZYSYSTEMOWYM — należy przez to rozumieć techniczne albo 

organizacyjne połączenie dwóch lub więcej systemów teleinformatycznych, umożliwiające 

ich współpracę, a w szczególności wymianę danych;  

t) POUFNOŚCI — należy przez to rozumieć właściwość określającą, że informacja nie jest 

ujawniana podmiotom do tego nieuprawnionym;  

u) PRZEKAZYWANIU INFORMACJI — należy przez to rozumieć zarówno transmisję 

informacji, jak i przekazywanie informacji na informatycznych nośnikach danych, na 

których zostały utrwalone;  

v) TESTACH BEZPIECZEŃSTWA — należy przez to rozumieć testy poprawności i 

skuteczności funkcjonowania zabezpieczeń w systemie teleinformatycznym;  

w) ZABEZPIECZENIU — należy przez to rozumieć środki o charakterze fizycznym, 

technicznym lub organizacyjnym zmniejszające ryzyko;  

x) ZAGROŻENIU — należy przez to rozumieć potencjalną przyczynę niepożądanego 

zdarzenia, które może wywołać szkodę w zasobach systemu teleinformatycznego;  

y) ZASOBACH SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO – należy przez to rozumieć 

informacje przetwarzane w systemie teleinformatycznym, jak również osoby, usługi, 



oprogramowanie, dane i sprzęt oraz inne elementy mające wpływ na bezpieczeństwo tych 

informacji;  

Wymogi ogólne bezpieczeństwa 

W czasie przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie 

informacje występują w postaci:  

− plików lub informacji przechowywanych na dysku twardym komputera,  

− plików lub informacji przechowywanych w pamięci operacyjnej komputera,  

− plików lub informacji zapisanych na nośnikach komputerowych,  

− wersji roboczych lub gotowych dokumentów wydrukowanych na papierze.  

Bezpieczeństwo przetwarzanych lub przechowywanych informacji zawierające dane osobowe 

wymaga:  

− zapewnienia ochrony fizycznej stanowiska komputerowego przed nieuprawnionym 

dostępem,  

− ochrony nośników technicznych i wydruków dokumentów wytwarzanych przy pomocy 

sprzętu komputerowego, w tym określenia zasad postępowania z nimi przed 

nieuprawnionym dostępem,  

− zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem do danych osobowych znajdujących się 

w zasobach systemu informatycznego,  

− zapewnienia dostępności do danych osobowych znajdujących się na technicznych 

nośnikach informacji oraz w pamięci systemu informatycznego dla upoważnionych 

użytkowników,  

− zapewnienia możliwości kontroli dostępu do zasobów systemu informatycznego oraz 

wykonywanych na nim czynności, zapewnienia możliwości kontroli nośników, na których 

przetwarzano lub przechowywano dane osobowe.  

Biorąc pod uwagę specyfikę prac wykonywanych przy pomocy systemu informatycznego, 

przeznaczonego do przygotowywania dokumentów zawierających dane osobowe, podstawowe 

zagrożenia to: utrata poufności, integralności i rozliczalności.  

− poufność to zapewnienie, że dane osobowe nie są udostępniane nieupoważnionym 

podmiotom.  

− integralność to zapewnienie, aby wszelkie zmiany wykonywane w systemie 

informatycznym, w systemie jego katalogów oraz poszczególnych plikach zawierających 

dane osobowe były skutkiem zaplanowanych działań użytkowników systemu; właściwość 

zapewniająca, że dane nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany.  



− rozliczalność to właściwość zapewniająca, że działania podmiotu przetwarzającego dane 

osobowe mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi.  

 

Zagrożenia w zakresie poufności obejmują:  

− nieuprawniony dostęp do pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane osobowe,  

− ujawnienie haseł dostępu do stanowiska komputerowego, na którym przetwarzane są dane 

osobowe,  

− nieuprawnione przeniesienie informacji zawierających dane osobowe na inny nośnik,  

− utrata nośnika zawierającego dane osobowe,  

− klęska żywiołowa, w wyniku której utracono poufność danych osobowych,  

− nieuprawnione wyniesienie danych osobowych zawartych na nośniku elektronicznym.  

Zagrożenia w zakresie rozliczalności obejmują:  

− brak kontroli nad dokumentami wykonywanymi na stanowisku komputerowym w zakresie 

ich kopiowania i drukowania,  

− wyparcie się pracy na stanowisku komputerowym, gdzie przetwarza się dane osobowe,  

− wprowadzenie zmian w treści dokumentu zawierającego dane osobowe,  

− błędy oprogramowania lub sprzętu.  

Zagrożenia w zakresie integralności obejmują:  

− nielegalny dostęp danych osobowych, w tym do stanowiska komputerowego,  

− błędy, pomyłki,  

− brak mechanizmów uniemożliwiających skasowanie lub zmianę logów przez 

administratora lub innego użytkownika,  

− wadliwe działanie systemu operacyjnego,  

− wirus,  

− brak w wykorzystywanych aplikacjach mechanizmów zapewniających integralność 

danych.  

Źródłami zagrożeń dla stanowisk komputerowych, gdzie przetwarza się dane osobowe mogą 

być:  

− siły natury – zdarzenia, które nie wynikają z działalności człowieka, tzn. uderzenie pioruna, 

pożar będący konsekwencją ww. uderzenia pioruna, starzenie się sprzętu, starzenie się 

nośników pamięci, smog, kurz, katastrofy budowlane, ulewny deszcz, huragan, ekstremalne 

temperatury, wilgotność, epidemia,  

Zagrożenia wynikające z działania sił natury można ograniczyć poprzez właściwe zabezpieczenie 

budynków i pomieszczeń, w których znajdują się stanowisko komputerowe, na których przetwarza 

się dane osobowe. Potencjalne ataki mogą być wykonane poprzez:  

• podsłuch,  

• wyłudzenie,  



• fałszowanie dokumentów,  

• wykorzystanie promieniowania ujawniającego  

 

− ludzie – mogą to być pracownicy lub osoby z zewnątrz, którzy działają w sposób celowy 

lub przypadkowy; zagrożenia te, to przede wszystkim: błędy i pomyłki użytkowników, 

błędy i pomyłki administratorów, błędy utrzymania systemu w poufności, integralności i 

rozliczalności, zaniedbania użytkowników przy przesyłaniu, udostępnianiu i kopiowaniu, 

zagubienie nośnika zawierającego dane osobowe, niewłaściwe zniszczenie nośnika, 

nielegalne użycie oprogramowania, choroba ważnych osób i nieuprawnione zastępstwo, 

epidemia kadry i brak osób upoważnionych do dostępu, podpalenie obiektu, zalanie wodą, 

katastrofa budowlana będąca konsekwencją przypadkowego działania człowieka, 

zakłócenia elektromagnetyczne, radiotechniczne, podłożenie i wybuch bomby, ładunku 

wybuchowego, użycie broni, zmiany napięcia w sieci, utrata prądu, utrata kluczowych 

pracowników, niedobór pracowników, defekty oprogramowania, szpiegostwo, terroryzm, 

wandalizm, destrukcja zbiorów i programów impulsem elektromagnetycznym, kradzież, 

włamanie do systemu, wyłudzenie, fałszowanie dokumentów, podszycie się pod 

uprawnionego użytkownika, podsłuch, użycie złośliwego oprogramowania, wykorzystanie 

promieniowania ujawniającego.  

Każde z ww. zagrożeń wynikających z działalności człowieka może być ograniczone poprzez:  

• rygorystyczne przestrzeganie zasad postępowania z danymi osobowymi,  

• fizyczne zabezpieczenie obiektu, w którym działa system,  

• wdrożenie systemu kontroli użytkowników,  

• brak połączenia stanowisk komputerowych systemu z siecią internetową.  

Podatność systemu na zagrożenia  

− Siły wyższe (klęski żywiołowe, katastrofy finansowe, zmiany prawa, etc.) – możliwe 

skutki: zniszczenie informacji i zasobów fizycznych, utrata dostępności, obniżenie poziomu 

ochrony.  

− Działania przestępcze, w tym:  

• zagrożenia związane z kradzieżami fizycznymi i zagubieniami sprzętu, oprogramowania i 

dokumentów – możliwe skutki: głównie utrata dostępności i poufności informacji.  

• zagrożenia związane z podsłuchami różnego typu (wykorzystanie „klasycznych” technik 

szpiegowskich) sprzętu i oprogramowania – możliwe skutki: utrata poufności informacji.  

• nieuprawnione działania personelu – możliwe skutki: utrata dostępności, integralności i 

poufności informacji, obniżenie poziomu ochrony.  

• nieuprawnione działania osób postronnych – możliwe skutki: utrata dostępności, 

integralności i poufności informacji, obniżenie poziomu ochrony  

− Błędy personelu obsługującego system komputerowy – możliwe skutki: utrata dostępności, 

integralności i poufności informacji, obniżenie poziomu ochrony.  

− Skutki złej organizacji pracy, w tym zagrożenia związane z błędami w ochronie fizycznej i 

technicznej – możliwość utraty dostępności, integralności i poufności.  

− Zagrożenia związane z awariami i uszkodzeniami sprzętu i wadami oprogramowania – 

możliwe skutki: głównie utrata dostępności informacji oraz obniżenie poziomu ochrony.  

 



W związku z procesem szacowania ryzyka wymienione są możliwe zagrożenia dla 

poszczególnych zasobów, tak aby usprawnić ten proces i zwizualizować potencjalne straty.  

1. SPRZĘT  

− Nieuprawnione kopiowanie danych z dysku twardego lub kopiowanie dyskietek .  

− Korzystanie z nielicencjonowanego oprogramowania  

− Użycie oprogramowania w nieuprawniony sposób  

− Uszkodzenie sprzętu komputerowego (drukarka, karta sieciowa, koncentrator, jednostka 

centralna, klawiatura, mysz, itp.) oraz łączy transmisyjnych.  

− Uszkodzenie fizyczne nośników danych  

− Uszkodzenia sprzętu podczas wykonywania napraw i konserwacji przez niewyszkolonych 

pracowników  

− Starzenie się nośników danych  

− Wejście do systemu operacyjnego z wykorzystaniem obcego identyfikatora  

− Nieuprawniony dostęp do procesu przetwarzania danych  

− Włamanie do strefy bezpieczeństwa po godzinach pracy  

− Wykorzystanie pozostawionych fragmentów tworzonych dokumentów w pamięci RAM 

komputera  

 

 

2. LUDZIE  

− Kradzież dokumentów papierowych lub elektronicznych przechowywanych w kancelarii 

tajnej  

− Kradzież dysku twardego komputera  

− Zagubienie dokumentów lub utrata przetwarzanych informacji w czasie awarii, pożaru, 

zalania itp.  

− Zagubienie dokumentów lub utrata przetwarzanych informacji  

− Stosowanie korupcji oraz szantażu w celu wydobycia określonych informacji od wybranych 

pracowników firmy  

− Infiltracja środowiska przez wyszukiwanie osób uważających się za pokrzywdzone przez 

pracodawcę, zwalnianych lub poszukujących zatrudnienia w innej komórce organizacyjnej  

− Podglądanie zawartości ekranu monitora przez użytkowników z innych komputerów  

− Włamanie do systemu – podszycie się pod uprawnionego użytkownika  

− Wyłudzenie, fałszowanie dokumentów, kart dostępu, haseł dostępu itp.  

− Nieuprawniona, świadoma modyfikacja oprogramowania zainstalowanego na komputerze 

przez innych użytkowników  

− Skorzystanie z cudzego identyfikatora i hasła  

− Dostęp nieuprawnionych użytkowników do informacji prezentowanej na ekranie 

stanowiska komputerowego  

− Błędy popełniane przez użytkowników  

− Wejście osoby nieupoważnionej do strefy administracyjnej  

− Zaniedbania ze strony personelu obsługującego proces przetwarzania danych  

− Utrata lub odczytanie informacji przez osoby nieuprawnione podczas napraw 

gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu oraz czynności konserwacyjnych  



− Odczytanie informacji z nośników przewidzianych do naprawy  

− Podgląd dokumentów przetwarzanych przez poprzedniego użytkownika  

− Zapisywanie informacji niejawnych na prywatne dyskietki użytkownika  

− Nieuprawnione kopiowanie danych z dysku twardego lub kopiowanie dyskietek  

− Przeglądanie (przeszukiwanie) pamięci operacyjnej i zewnętrznej komputerów w celu 

uzyskania określonych informacji.  

− Nieuprawniony dostęp do procesu przetwarzania danych  

− Włamanie do strefy bezpieczeństwa po godzinach pracy  

− Utrata kluczowych pracowników  

− Brak możliwości rozliczania działań użytkowników – brak kontroli nad dostępem do 

przetwarzanych dokumentów  

− Dostęp do informacji przez osoby nieuprawnione podczas ponownego wykorzystania 

używanych nośników danych  

− Podgląd przez nieuprawnionych użytkowników dokumentów zapisanych na dysku 

twardym  

− Przeglądania zawartości dokumentów przez osoby nieuprawnione w czasie przetwarzania 

informacji podczas grupowego dostępu  

 

3. APLIKACJE  

− Obserwacja bezpośrednia (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie, użycie czytników 

laserowych lub na podczerwień etc.)  

− Nieuprawniona próba modyfikacji dziennika zdarzeń  

− Nieuprawnione instalowanie urządzeń służących do naruszenia poufności przetwarzanych 

informacji  

− Nieuprawniona, świadoma modyfikacja oprogramowania zainstalowanego na komputerze 

przez innych użytkowników  

− Korzystanie z nielicencjonowanego oprogramowania  

− Przypadkowa zmiana ustawień konfiguracyjnych  

− Stosowanie niewłaściwego systemu plików  

− Wykorzystanie przechowywanych dokumentów na dysku twardym  

− Wykorzystanie pozostawionych na dysku twardym komputera plików roboczych 

wytworzonych przez oprogramowanie  

4. POMIESZCZENIA  

− Katastrofy budowlane.  

− Ekstremalne czynniki środowiskowe (temperatura, wilgotność, zapylenie)  

− Awaria wentylacji 

− Pożar w strefie administracyjnej  

− Pożar w strefie bezpieczeństwa  

− Zalanie pomieszczeń w strefie bezpieczeństwa  

− Zamach terrorystyczny (eksplozja ładunków wybuchowych, użycie broni)  

− Nieuprawniony dostęp do określonych pomieszczeń (np. narad.)  

 

 



5. DODATKOWE ZABEZPIECZENIA  

− Celowe lub przypadkowe zniszczenie zbiorów i programów zewnętrznym impulsem 

elektromagnetycznym.  

− Podsłuch emisji sygnałów akustycznych na zewnątrz budynku z obszaru przyległego do 

strefy bezpieczeństwa  

− Podsłuch akustyczny bezpośredni  

− Podsłuch akustyczny wewnątrz wybranych pomieszczeń z wykorzystaniem mikrofonów 

kierunkowych lub instalacji technicznych  

− Podsłuch emisji ujawniającego promieniowania elektromagnetycznego  

− Awaria zasilania  

− Awaria systemu operacyjnego lub ujawnienie wady oprogramowania aplikacyjnego  

− Zbieranie się ładunków elektrostatycznych  

− Nierzetelne kontrola rejestrowanych zdarzeń systemowych  

− Nieupoważnione uruchomienie komputera z dyskietki (ominięcie mechanizmów 

bezpieczeństwa systemu operacyjnego i systemu plików NTFS i odczytanie zawartości 

przetwarzanych dokumentów)  

− Wykorzystanie błędów w obiegu dokumentów w firmie  

− Wykorzystanie zużytych materiałów – wydruków i dyskietek (zamiast zniszczenia)  

− Wykorzystanie nieprawidłowości podczas powielania dokumentów niejawnych, w tym 

powielanie dokumentów niejawnych poza strefą bezpieczeństwa  

− Wykorzystanie niekompletnego opisu funkcjonowania systemu przetwarzania informacji 

niejawnych.  

− Niepełny opis postępowania w instrukcjach procedur bezpiecznej eksploatacji  

Analiza ryzyka 

Analiza ryzyka polega na identyfikacji podatności zasobów systemu teleinformatycznego na 

wyselekcjonowane zagrożenia oraz oszacowania skutków utraty lub ujawnienia informacji. 

Celem przeprowadzonej analizy ryzyka jest dostarczenie informacji do podjęcia decyzji w 

zakresie środków przeciwdziałania zagrożeniom i zmniejszania podatności systemu na 

zagrożenia.  

Zgodnie z metodyką zaproponowaną w zaleceniu, dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia 

zostały przypisane poziomy podatności zasobów na te zagrożenia. Podatność określa łatwość 

wyrządzenia szkody dla wskazanego zasobu w kontekście utraty poufności, integralności i 

dostępności.  

Oszacowania poziomów podatności na podstawie przeprowadzonego rozpoznania 

środowiskowego i analizy „czarnych scenariuszy”, dokonano w skali od 0 do 10 pkt. , a wyniki 

przedstawiono w tabeli.  



Poziomy podatności 

zasobów na zagrożenia 

L.p.  

Poziom Podatności  Zakres wartości  

1  Brak  0  

2  Niski  1 – 4  

3  Średni  5 – 7  

4  Wysoki  8 – 9  

5  Bardzo wysoko  10  

   

Poziom skutków utraty 

informacji  

L.p.  

Kategoria tajności  Wskaźnik skutków utraty 

informacji  

1  Ściśle Tajne  0  

2  Tajne  1 – 3  

3  Poufne  4 – 5  

4  Zastrzeżone  6 – 7  

5  Jawne  8 – 10  

 

Podatność zasobów systemu na zagrożenia wynika z:  

− Łatwości przeglądania i kopiowania informacji w systemie komputerowym.  

− Możliwości celowego modyfikowania oprogramowania w celu naruszenia poufności 

przetwarzanej informacji.  

− Możliwości awarii sprzętu lub ujawnienia się wady oprogramowania (utrata dostępu do 

systemu).  

− Elektromagnetycznego promieniowania ujawniającego generowanego przez sprzęt 

komputerowy.  

− Możliwości instalacji urządzeń (np. w klawiaturze komputera) lub atrap typu „pluskwa” 

służących do naruszenia poufności.  

 

Podstawowe zagrożenia i ich oddziaływanie na poufność, integralność i dostępność 

informacji:  

 

Zagrożenia dla poufności:  

− Zaniedbania ze strony personelu obsługującego proces przetwarzania danych  

− Błędy popełnione przez użytkowników  

− Skorzystanie z cudzego identyfikatora i hasła  

− Wykorzystanie zużytych materiałów – wydruków i dyskietek  



− Wykorzystanie niewłaściwego obiegu dokumentów w firmie  

− Nieprawidłowości podczas powielania dokumentów niejawnych, w tym powielanie 

dokumentów niejawnych poza strefą bezpieczeństwa  

− Wyłudzenie, fałszowanie dokumentów, kart dostępu, haseł dostępu itp.  

− Podglądanie zawartości ekranu monitora przez użytkowników z innych komputerów  

− Zagubienie dokumentów lub utrata przetwarzanych informacji w czasie awarii, pożaru, 

zalania itp.  

 

Zagrożenia dla integralności:  

− Błędy popełnione przez użytkowników  

− Nieprawidłowości podczas powielania dokumentów niejawnych, w tym powielanie 

dokumentów niejawnych poza strefą bezpieczeństwa  

− Wyłudzenie, fałszowanie dokumentów, kart dostępu, haseł dostępu itp.  

− Uszkodzenie sprzętu komputerowego (drukarka, karta sieciowa, koncentrator, jednostka 

centralna, klawiatura, mysz, itp.) oraz łączy transmisyjnych  

− Uszkodzenie fizyczne nośników danych  

− Zalanie pomieszczeń w strefie bezpieczeństwa  

− Zbieranie się ładunków elektrostatycznych  

 

Zagrożenia dla dostępności  

− Awaria systemu operacyjnego lub ujawnienie wady oprogramowania aplikacyjnego  

− Awaria zasilania  

− Zaniedbania ze strony personelu obsługującego proces przetwarzania danych  

− Błędy popełnione przez użytkowników  

− Uszkodzenie sprzętu komputerowego (drukarka, karta sieciowa, koncentrator, jednostka 

centralna, klawiatura, mysz, itp.) oraz łączy transmisyjnych  

− Uszkodzenie fizyczne nośników danych.  

− Celowe lub przypadkowe zniszczenie zbiorów i programów zewnętrznym impulsem 

elektromagnetycznym.  

− Zagubienie dokumentów lub utrata przetwarzanych informacji  

− Zagubienie dokumentów lub utrata przetwarzanych informacji w czasie awarii, pożaru, 

zalania itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
TABELA SZACOWANIA         

                  

    Poufność Integralność Rozliczalność   

Zasoby Szacowanie 
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Razem 

(średnia) 

  Skutki 3 3 8 5 3 3   

Sprzęt Podatność 3 3 4 3 2 2   

  Ryzyko 9 9 32 15 6 6 12,83 

  Skutki 5 8 2 4 4 3   

Ludzie Podatność 2 4 3 2 3 5   

  Ryzyko 10 32 6 8 12 15 13,83 

  Skutki 4 6 8 5 5 5   

Aplikacje Podatność 3 3 5 4 4 3   

  Ryzyko 12 18 40 20 20 15 20,83 

  Skutki 4 6 0 8 5 5   

Pomieszczenia Podatność 3 3 0 5 3 3   

  Ryzyko 12 18 0 40 15 15 16,6 

  Skutki 3 4 8 7 5 4   

Dodatkowe Podatność 3 5 5 4 2 3   

zabezpieczenia Ryzyko 9 20 40 28 10 12 19.83 

Ogółem (średnia)              16,78 

 

Niski poziom ryzyka  1 – 20  

Średni poziom ryzyka  21 – 60  

Wysoki poziom ryzyka  61 – 80  

Bardzo wysoki poziom ryzyka  81 – 100  

 

 

W związku z przeprowadzanym szacowaniem ryzyka w podmiocie Szkoła Podstawowa Nr 6 

w Sochaczewie  szacuje się NISKI  poziom ryzyka. 

 

 

 

 

 



Wnioski i działania naprawcze 

 

Podsumowanie:  

Przedstawiona metodyka wykorzystuje subiektywne miary i oceny.  

Subiektywne są:  

− wartości opisowe poziomów różnego typu;  

− przyjęte zakresy wartości miar liczbowych;  

− przyjęte przedziały wartości miar odpowiadających poszczególnym poziomom;  

− przyporządkowania konkretnych miar zagrożeniom, podatnościom, skutkom itp.  

 

 

Działania naprawcze -  Administrator Danych Osobowych wdraża następujące działania 

naprawcze mające na celu poprawę możliwości utraty danych osobowych oraz zmniejszenie 

oszacowanego ryzyka:  

• Utworzenie polityki bezpieczeństwa. 

• Utworzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym. 

• Utworzenie analizy zagrożeń i ryzyka. 

• Drzwi do pomieszczeń i budynków zamykane na klucz. 

• Monitoring. 

• Programy antywirusowe. 

• Hasła dostępu. 

• Podtrzymanie zasilania…………. 

 

 

…………………………..…. 

Administrator 

 


