
Zarządzenie nr 0050.84A.2022 

Wójta Gminy Łysomice 

 z dnia 01.09.2022r. 

 

 

w sprawie: aktualizacji polityki ochrony danych 

Na podstawie art. 24 ust. 2 Rozporządzenia 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s. 1, zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Do obowiązującej polityki ochrony danych osobowych wprowadza się następujące zmiany, 

którą od dnia wejścia w życie dokumentu należy stosować 

-w Art. 23. Zasady wykonywania kopii bezpieczeństwa – dopisuje się; punkt 2 podpunkt 15 

dopisuje się: 

- SIDAS EZD 

- SIDAS (BUDŻET) 

Zaktualizowana treść Art. 23 stanowi zał. 1 do zarządzenia 

§ 2 

W pozostałym zakresie polityka ochrony danych aktualizowana / wprowadzona Zarządzeniem 

nr 0050.104.2021 z dnia 6 października 2022r. zachowuje swoją moc. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zał. 1 do zarządzenia 

Art. 23. Zasady wykonywania kopii bezpieczeństwa 

1. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz zapewnienia ciągłości działania Jednostki 

tworzy się kopie zapasowe danych; 

2. Kopią zapasową objęte są:  

 Bazy danych RADIX 

1) ALK+ 

2) EGRUN+  

3) ELUD+  

4)  FAKTURA+  

5)  FKB+  

6) GOK+  

7)  INFO+  

8)  KADRY+  

9) PŁACE+  

10) POGRUN+ 

11)  POST+  

12)  STW+  

13) WIP+  

14) WYB+  

15) SIDAZ SZD 

16) SIDAS (BUDŻET) 

 

 

Sputnik - Bestia,  

SJOBestia 

Płatnik 

3.  Kopią zapasową objęte są: systemy informatyczne mające wpływ w szczególności na 

zachowanie ciągłości działania, oraz inne zasoby, w których gromadzone są istotne dane dla 

Administratora.  

Zakres kopii Częstotliwość 

wykonywania 

Forma wykonania 

(automat/ ręcznie) 

Urządzenia na które 

wykonywana jest 

kopia 

bazy danych RADIX 

 

 

 

 

PŁATNIK, 

 

 

  

2 x dziennie godz. 

6.00 oraz 20.00 

 

 

 

 

1 raz w tygodniu 

 

 

 

automatycznie  

 

 

 

 

 

automatycznie  

 

 

serwer; Dysk lokalny 

stacji roboczej, płyty 

DVD, dysk 

zewnętrzny 

 

serwer; Dysk lokalny 

stacji roboczej, płyty 

DVD, dysk 

zewnętrzny 

 

 

Dysk zewnętrzny, 



 

 

 

BESTA 

 

 

codzienna  

 

 

 

 

automatycznie 

służbowy. 

serwer 1 dziennie automatycznie Dysk twardy RDX 

4.  Kopie nie powinny znajdować się w tym samym pomieszczeniu co dane źródłowe.  

5. Za sporządzenie kopii zapasowych odpowiedzialna jest Obsługa informatyczna Jednostki. 

6.      Użytkownicy we własnym zakresie odpowiadają za sporządzanie kopii zapasowych 

dokumentów znajdujących się na lokalnych dyskach twardych; 

7. Obsługa informatyczna Jednostki zobowiązana jest do testowania kopii zapasowych,   

w tym celu należy: 

1) uruchomić środowisko testowe do testowania kopii zapasowej, 

2) rozpocząć proces symulacji przywracania kopii zapasowej, 

3) zweryfikować poprawność przywróconych danych, 

4) zakończyć sprawdzenie poprawności wykonanej kopii zapasowej 

5)usunąć dane ze środowiska testowego. 


