Nr ref. KA.IIl.l721.7 .20!9.!

Sprawozdanie z audytu
Ocena wdrożenia i przestrzegania Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych (RODO) w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach
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1. Temat i cel zadania
Audyt przeprowadzono w celu ustalenia i diagnozy, stanu wdrożenia oraz
zakresu spełniania wymogów prawnych zawartych w Rozporządzeniu RODO
przez audytowaną jednostkę ·

2. Zadanie audvtowe przeprowadzone
przedmiotowym:

zostało

w

następującym

zakresie

Audyt przeprowadzony zostanie w Bibliotece, która wypełniając obowiązki
Administratora Danych przetwarzać ma dane osobowe zgodnie z Ogólnym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, w tym m.in. na podstawie
obowiązku prawnego (art.6 ust.1 pkt c RODO) do którego wypełnienia
zobowiązany jest administrator w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i
wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych
i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki.

3. Informacja o audvtowanej komórce organizacyjnej
audvtem.

obszarze

objętym

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach jest
samorządową instytucją kultury, utrzymywaną z budżetu Województwa
Świętokrzyskiego.

Biblioteka działa na podstawie Statutu wprowadzonego Uchwałą 1034/12
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2012 roku.
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Zgodnie z zapisami przedmiotowego Statutu, Biblioteka w szczególności dzi ała
w oparciu o przepisy:
- Ustawy z 25 październ i ka 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn zmianami)
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85 poz. 539 z
późno Zmianami)
- ww. Statutu Biblioteki
Organizacyjny Biblioteki został
Aktualnie obowiązujący Regulamin
wprowadzony Zarządzeniem nr 6/2018 z dnia 28 lutego 2018r. Dyrektora
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach .

Do podstawowych

•
•
•
•

•
•
•

zadań

Biblioteki

należy :

gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej , bibliograficznej i
rzeczowej ,
opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnej wraz z tworzeniem baz
danych z tego zakresu,
sprawowanie opieki merytorycznej nad sieci ą publicznych bibliotek
samorządowych województwa świętokrzyskiego , w tym udzielanie pomocy
instrukcyjno-metodycznej oraz organizowanie szko leń ,
prowadzenie wypożycza l ni międzybibliotecznej,
prowadzenie badań nad czytelnictwem ,
współdziałan ie z samorządem lokalnym i z innymi bibliotekami w kraju, w
celu zaspakajania potrzeb czytelniczych, oświatowych , kulturalnych i
informacyjnych mieszkańców naszego regionu .

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce 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
95/46fWE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - RODO
w oparciu o które kon iecznym jest opracowanie i wdrożenie regulacji
wewnętrznych opisujących zasady ochrony danych osobowych stosowane
przez Administratora Danych w celu spełnienia wymagań Rozporządzen i a
(RODO).
Regulacje takie stanowią jeden ze środków organizacyjnych , mających na celu
wykazanie, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie
z cytowanym wyżej przepisem.
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Ryzyko opracowania tych dokumentów w formule niezgodnej illub niepełnej w
stosunku do regulacji wynikających z ww. przeplsow lub ryzyko
nieprzestrzegania zawartych tam zapisów, należy uznać za bardzo istotne.

4. Termin przeprowadzenia zadania.

Zadanie zapewn i ające zostanie przeprowadzone w okresie od 08.01.20 19 do
01 .03.2019r.

5. Przeprowadzajacy audyt
- Sylwester Kozak - audytor wewnętrzny na podstawie
upoważnienia do przeprowadzenia audytu nr 1/2019 z dnia 07.01 .20 19 roku ,
podpisanego przez Marszałka Województwa.

Audyt

przeprowadził

6. Ustalenia stanu faktycznego z

podziałem

na

główne

obszaru

dzi ałalnośc i

Analizując

przedmiotowy obszar działalności Biblioteki, dokonano oceny
zapisów niżej wymienionych dokumentów regulujących zagadnienia ujęte w
RODO :

- Polityka bezpieczeństwa danych osobowych czytelników przetwarzanych w
systemie informatycznym. (dok/zał 1)
- Polityka bezpieczeństwa danych osobowych pracowników i kontrahentów
przetwarzanych w systemie informatycznym Biblioteki. (dok/zał 2)
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych osobowych czytelników (dok/zał 3)
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych osobowych pracowników i kontrahentów Biblioteki
(dok/zał 4)
- Instrukcja zarządzan ia danymi osobowymi czytelników zgromadzonymi w
kartotekach tradycyjnych w Bibliotece (dok/zał 5)
- Instrukcja zarządzania danymi osobowymi pracowników i kontrahentów
zgromadzonymi w formie tradycyjnej w Bibliotece (dok/zał 6)
- Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia danych osobowych
czytelników, które przetwarzane są w systemie informatycznym w Bibliotece
(dok/zał 7)
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- Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia danych osobowych
pracowników i kontrahentów, które przetwarzane są w systemie
informatycznym w Bibliotece (dok/zał 8)
- Instrukcja zarządzania danymi osobowymi pracowników zgromadzonymi w
formie tradycyjnej - ,,Akta osobowe" w Bibliotece (dok/zał 9)
- Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (dok/zał 10)
Wymienione dokumenty są załącznikami (według przedstawionej numeracji)
do Zarządzenia nr 25/2018 Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Kielcach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych
osobowych.
Oceny ww. dokumentów (ich zgodności) z poszczególnymi procedurami
wynikającymi z zapisów RODO dokonano w oparciu o sporządzoną Listę
kontrolną - KA.1721.4.2019 .1, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego
sprawozdania.
Lista ta zawiera 13 pozycji odnoszących się do najistotniejszych wymagań
wynikających z zapisów RODO włącznie z opisem poszczególnych procedur
szczegółowym
podanie podstawy prawnej oraz w kolumnie
Uwagi/dowody/wnioski z precyzyjną informacją w którym z ww dokumentów
znajdują się zapisy potwierdzające spełnianie poszczególnych wymagań, co
stanowi efekt dokonanego przez audytora sprawdzenia faktycznego istnienia
określonych zapisów w wewnętrznej dokumentacji audytowanej jednostki.
Przenalizowane procedury i potwierdzenie ich istnienia w dokumentacji
wewnętrznej Biblioteki dotyczyło w szczególności:
- Zasad retencji danych - jak i kiedy usuwane

są

dane niepotrzebne

- Zasad privacy by design i privacy by default - jak zapewniono odpowiedni
poziom bezpieczeństwa danych i prawa do prywatności
- Struktury organizacyjnej w zakresie ochrony danych - kto i za co odpowiada
w systemie RODO
- Procedur nadawania
-

Procedur

szkoleń

uczestniczących

uprawnień

- na jakich zasadach i komu sa wydawane

- jak ustalono
w przetwarzaniu danych

sposób

szkolenia

pracowników

- Procedur postepowania z incydentami ochrony danych osobowych
- Procedur oceny skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA)
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- Realizacji praw osób, których dane dotycza
- Procedur audytu
osobowych

wewnętrznego

- kto i jak kontroluje system ochrony danych

- Kontroli podmiotów przetwarzajacych - kiedy i w jaki sposób kontrolowane sa
te procesy
- Opisu środków bezpieczeństwa - jakie
organizacyjnej, technicznej i informatycznej
- Planu

środki

stosowane

są

w sferze

ciągłości działania

mających wpływ

- jakie opracowano rozwiązania dla zdarzeń
na ciągłość procesu z uwzględnieniem ochrony danych

osobowych
- Procedur IT - jak określono sposób zarządzania
dochodzi do przetwarzania danych osobowych

i nfrastrukturą

IT w której

Po przeanalizowaniu wskazanych w liście kontrolnej i wym ienionych w
niniejszym sprawozdaniu dokumentów, audytor potwierdził istnienie
wymaganych zapisów w opisanych wyżej obszarach

Audytor po zakończeniu opisanych wyżej czynności przeprowadził Wywiad
formalny z Panem Dariuszem Kosno pełniącym w Bibliotece obowiązki
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Notatka z wywiadu stanowi załącznik
nr 2 do sprawozdania)
Tematem przeprowadzonego wywiadu była analiza i ocena najistotniejszych
zagadnień związanych z obszarem funkcjonowania RODO
Ogółem

audytor zadał 24 niżej wymienione pytania i uzyskał szczegółowe
informacje, które w pełnym zakresie przedstawione są w ww. Notatce z
wywiadu , (zał. 2 do sprawozdania) natomiast poniżej przedstawiono ich
streszczenie.

- W odpowiedzi na pytanie nr 1 dotyczące przedstawienia nazw systemów
informatycznych w których przetwarzane są dane osobowe, wymien iono
wszystkie funkcjonujące w Bibliotece systemy z podziałem na te dotyczące
danych czytelników, danych pracowników i kontrahentów oraz danych
teleadresowych klientów biblioteki.
- W odpowiedzi na pytanie nr 2 dotyczące informacji o tym na jakich fizycznych
serwerach/urządzeniach gromadzone sa dane osobowe, wymieniono i opisano
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co

stosuje

się

w

serwerach/urządzeniach

celu zabezpieczenia
dane sa gromadzone

systemów

na

jakich

- W odpowiedzi na pytanie nr 3 dotyczące usytuowania ww. sprzętu udzielono odpowiedzi, że znajduje się on w siedzibie jednostki - serwerownia
wraz z podaniem nr pokoju
- W odpowiedzi na pytanie nr 4 dotyczącego tego jakiego rodzaju dane
osobowe są przetwarzane w systemach informatycznych poinformowano
audytora, że w odniesieniu do czytelników przetwarzane są : imię, nazwisko,
data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania , nr telefonu , adres email, nazwa uczelni (szkoły) W odniesieniu do danych kontaktowych klientów
biblioteki: im ię, nazwisko, adres e-mail , ewentualnie nr telefonu. W odniesieniu
do pracowników i kontrahentów informacje szczegółowe zawarte są w okazanej
audytorowi Polityce bezpieczeństwa danych osobowych pracowników i
kontrahentów przetwarzanych w systemie informatycznym.
- W odpowiedzi na pytanie nr 5 potwierdzono, że jednostka posiada
odpowiednie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. systemach wg.
Obowiązującej polityki RODO
- W odpowiedzi na pytanie nr 6 potwierdzono, że osoby których dane dotyczą
są informowane o ich przetwarzaniu z godnie z zapisami RODO oraz opisano
w jaki sposób jest to realizowane
- W odpowiedzi na pytanie nr 7 o podanie sposobu nadania uprawnień, zmiany,
lub wycofania uprawnień pracowników do przetwarzania danych osobowych w
zbiorach systemu informatycznego, opisano szczegółowo kto, w jaki sposób i
komu udziela, zmienia lub wycofuje te uprawnienia
- W odpowiedzi na pytanie nr 8 opisano w jaki sposób zabezpieczone są
pomieszczenia w których następuje przetwarzanie danych osobowych (gdzie
się znajdują, jak są zabezpieczone/chronione i kto ma do nich dostęp)
- W odpowiedzi na pytanie nr 9 poinformowano jak zorganizowany jest system
awaryjnego zasilania infrastruktury IT (w Bibliotece stosuje się urządzenia UPS)
- W odpowiedzi na pytanie nr 10 opisano w jaki sposób zorganizowana jest
ochrona antywirusowa/antyspamowa (m.in. system UTM z aktywnymi
modułami zabezpieczającymi: zapora sieciowa, filtr stron WVWV, ochrona
antyspamowa i antywirusowa, system zapobiegający włamaniom IPS oraz
system kontroli aplikacji)
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- W odpowiedzi na pytanie nr 11 poinformowano , że dostęp do sieci publicznej
(internet) dla stacji roboczych przetwarzających dane osobowe czytelników jest
zablokowany. Natomiast podczas dostępu do sieci telekomunikacyjnej stosuje
się wielofunkcyjną zaporę sieciową - filtr UTM.
- W odpowiedzi na pytanie nr 12 dotyczące ewentualnych stosowanych
systemów firewall/UTM w strukturze IT poinformowano że w Bibliotece
zastosowano Fortigate 1000 (na bieżąco aktualizowana)
- W odpowiedzi na pytanie nr 13 dotyczące systemów IDS/IPS do ochrony
dostępu do sieci teleinformatycznej, poinformowano audytora że w Bibliotece
stosowany jest zapobiegający włamaniom system IPS
- W odpowiedzi na pytanie nr 14 dotyczące ewentualnych systemów do
inwentaryzacji sprzętu, zarządzania licencjami , monitoringu użytkowników
i kontroli komputerów, laptopów, smartfonów poinformowano, że w jednostce
stosowany jest system e-Audytor BTC
- W odpowiedzi na pytanie nr 15 potwierdzono, że dane osobowe
szyfrowane, a kopie przechowywane są na szyfrowanych płytach CD/DVD

są

- W odpowiedzi na pytanie nr 16 dotyczące funkcjonującej sieci
bezprzewodowej i dostępu do niej poinformowano audytora że bezprzewodowa
s i eć jest udostępn i ana dla osób korzystających z Czytelni Ogólnej i dla
uczestników wydarzeń organizowanych w Sali Konferencyjnej oraz galerii
Interior. Dostęp do tej sieci jest szyfrowany za pomocą WPA2-Personal i WPA2PSK
- W odpowiedzi na pytanie nr 17 poinformowano, że w jednostce stosowana
jest redundacja krytycznych zasobów IT na poziomie wysokim za pomocą
nadmiarowej macierzy dysków RAID-5 i RAID-6
- W odpowiedzi na pytanie nr 18 odnoszące się do systemów zarządzania
aktualizacjami aplikacji, poinformowano audytora, że stosowane są w jednostce
serwery ERA 5, a do zarządzania systemem antywirusowym służy Este
Endpoint Antyvirus
- W odpowiedzi na pytanie nr 19 potwierdzono, ze stosowane są kopie
zapasowe, tworzone na serwerze gdzie są deszyfrowane i sprawdzana jest ich
poprawność

- W odpowiedzi na pytanie nr 20 odnoszące s i ę do stosowanych metod
archiwizacji kopii zapasowych oraz potwierdzenia istnienia polityki tworzenia
kopii zapasowych, poinformowano audytora o sposobach ich tworzenia,
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miejscu ich przechowywania, nośnikach najakich są przechowywane, sposobie
zabezpieczenia pomieszczeń oraz sposobie i terminie niszczenia komisyjnie
płyt z tym i danymi. Zagadnienia te regu luje Zarządzenie nr 76/08 Dyrektora
Biblioteki z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie usuwania nośników
informacji i kopii zapasowych zbiorów danych w jednostce.
W odpowiedzi na pytanie nr 21 odnoszące się do opisania polityki
postępowania z nośnikam i przenośnymi , poinformowano audytora, że
wszystkie osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały przeszkolone
ze znajomości przepisów dotyczących ochrony danych , zapoznały się z
Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania
danych osobowych oraz instrukcjami postępowan i a w sytuacji naruszenia
danych osobowych. Pliki z danymi na nośnikach przenośnych są szyfrowane.
- W odpowiedzi na pytanie nr 22 odnoszące się do opisania procedur
korzystania z internetu, procedur korzystania z poczty elektronicznej, procedur
zabezpieczania stanowisk komputerowych, procedur niszczenia nośn i ków,
polityki haseł, szczegółowo opisano wymienione wyżej procedury, które
stosowane są przy codziennym wykonywaniu obowiązków przez pracowników.
- W odpowiedzi na pytanie nr 23 potwierdzono, że w Bibliotece stosuje s ię
zasadę minimalizacji uprawnień pracowników w stosunku do dostępu do
poszczególnych zasobów teleinformatycznych. Dane osobowe czytelników
przetwarzają jedynie uprawnieni pracownicy w celu wypełnien i a zadań
Biblioteki. Zastosowano również systemowe środki pozwalające na określenie
odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych , w tym zbiorów
danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu.
- W odpowiedzi na pytanie nr 24, potwierdzono, że dostęp do konfiguracji BIOS
stacji roboczej możliwy jest po wpisaniu hasła , znanego wyłącznie ASI.

Niezależnie

okazano również audytorowi Sprawozdanie
z oceny adekwatności stosowanych w Bibliotece procedur i zabezpieczeń w
nawiązaniu do RODO, która to ocena została przeprowadzona w 2018 roku
przez pięcioosobowy Zespół pracowników jednostki powołany Zarządzeniem
Dyrektora Biblioteki nr 10/2018 z dnia 16 marca 2018r. Ocena odnosiła s i ę do
wszystkich obszarów i zagadnień powiązanych z RODO, a rekomendacje
z niej wynikające zostały wdrożone/uwzględnione podczas opracowywania
opisywanej wyżej dokumentacji wewnętrznej .
od

powyższych ustaleń

W Biuletynie Informacji Publicznej audytowanej jednostki - https://wbpkielce.bip.gov.pl zawarta jest (konieczna do akceptacji przed skorzystaniem z

ytJ
,
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BlP) informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych zawierająca :
tożsamość i dane administratora , dane osobowe 1000, podstawę prawną i cele
przetwarzania danych , informacje o odbiorcach danych lub ich kategoriach ,
okres przechowywania danych , prawa podmiotów danych , informację o prawie
informację
i sposobie wniesienia skargi do organu nadzorczego
o dobrowo l ności lub obowi ązku podania danych osobowych .

Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli
w obszarze działalności objętym zadaniem zapewniającym

zarządcze j

Zgodnie z art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
wewnętrznego

zadaniem audytu
kontroli

zarządczej

objęte są

jest

m i ędzy

innymi systematyczna ocena

szczególnie w odniesieniu do obszarów

działalności ,

które

danym zadaniem audytowym.

Jednostka

posiada wymagane

wewnętrzne

regulacje/instrukcje, które wprost

audytem, a które to dokumenty
systemu kontroli

zarządczej .

i opisane w niniejszym
odnoszą się

ryzykiem

przez

Niezależnie

od

koordynujących

Departamentu Kontroli i Audytu UMWS oraz
stanie kontroli

do tematyki

są składową funkcjonującego

monitorowana w obszarze systemu kontroli
zarządzan i a

sprawozdaniu,
objętej

w Bibliotece

powyższego

jednostka, jest

zarządczej ,

w tym polityki

ten

obszar, pracowników

s kłada

cyklicznie informacje o

zarządczej .

7. Podsumowanie/rekomendacje

Po dokonaniu analizy objętego zadaniem audytowym obszaru , w tym analizy
dokumentacji, rozmowach z pracownikami, odniesieniu składanych informacji
do stanu faktycznego wynikającego z wewnętrznych regulacji i realizowanych
na ich podstawie czynności , audytor pozytywn ie ocenił stan wdrożenia
i przestrzegania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach
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Informacja dla jednostki audytowanej

Niniejsze sprawozdanie jest z zgodne z Miedzvnarodowvmi standardami
praktyki zawodowej audytu wewnętrznego określonymi w podręczniku procedur
audvtu wewnętrznego.

Sprawozdanie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach
z których egzemplarz nr 1 przekazany zostanie Marszałkowi Województwa ,
egzemplarz nr 2 przekazano Dyrektorowi Biblioteki, a trzeci egzemplarz
pozostawiono w aktach OKA.
Dyrektor audytowanej jednostki w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania sprawozdania, może wnieść na piśmie dodatkowe wyjaśnienia lub
zastrzeżenia do treści sprawozdania, przekazując je do Departamentu Kontroli
i Audytu UMWS lub jeśli uzna to za stosowne, może poprosić inne opisane
w sprawozdaniu komórki organizacyjne lub pracowników o złożenie takich
wyjaśnień lub zastrzeżeń.
W przypadku złożenia dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń zostaną one
przeanalizowane a o wynikach analizy jednostka zostanie powiadomiona
pisemnie.

Audytor wewnętrzny

(JA...

Kielce, 2019.03 ..

