ZARZĄDZENIE NR.A 5j£/P f£
STAROSTY ŁOWICKIEGO
zdnia^tftf«a2017 r.
w sprawie Regulaminu monitoringu korzystania z komputerów służbowych w Starostwie
Powiatowym w Łowiczu.

Na podstawie art. 34 ust. I i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. 2016. poz. 814. poz. 1579. poz. 1948) w związku z art. 36 ust. I ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922). Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004.
Nr 100, poz. 1024) zarządzam, co następuje:
§

1.

Wprowadzam

„Regulamin

monitoringu

korzystaniu z

komputerów

służbowych

w Starostwie Powiatowym w Łow iczu", zwany dalej Regulaminem. stanowiący załącznik nr I
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łowiczu zobowiązani są do zapoznania się
z Regulaminem i jego stosowania, co potwierdzają w formie pisemnego Oświadczenia, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Nadzór nad prawidłową realizacją zarządzenia powierzam Administratorowi Systemów
Informatycznych.
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ,4vf/20l7
Starosty Łowickiego
z dnia J9.P.

REGULAMIN MONITORINGU KORZYSTANIA
Z KOMPUTERÓW SŁUŻBOWYCH
W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁOWICZU
Postanowienia ogólne
§1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Łowiczu;
2) pracowniku - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Starostwie, stażystę
uprawnionego do korzystania z komputera służbowego oraz inna osobę wykonującą pracę na
sprzęcie należącym do Starostwa,
§2. Niniejszy Regulamin ustala zasady:
1)
2)
3)
4)
5)

monitorowania pracy pracowników przy wykorzystaniu komputerów służbowych;
wysyłania służbowej poczty elektronicznej;
rozliczania czasu pracy pracownika przy wykorzystaniu komputera służbowego;
nadzorowania bezpieczeństwa sieci IT w Starostwie;
nadzorowania ochrony danych osobowych w Starostwie;

§3. Celem wdrożenia Regulaminu jest zachowanie równowagi pomiędzy uzasadnionym interesem
pracownika do ochrony jego prywatności, a prawem do ochrony bezpieczeństwa Starostwa, tajemnicy
służbowej i mienia Starostwa, zawartych we wdrożonej Polityce Bezpieczeństwa przetwarzania
danych osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym do przetwarzania danych
osobowych, a w szczególności:
1)
2)
3)
4)

zachowanie jakości i zgodności z procedurami obowiązującymi w Starostwie;
zabezpieczenie uzasadnionych interesów Starostwa;
ochrona bezpieczeństwa Starostwa;
zabezpieczenie danych oraz mienia Starostwa.

§4. 1. Działania Starostwa zmierzające do poprawy jakości pracy z komputerem polegające
w szczególności na eliminowaniu możliwości pobierania określonych danych z Internetu, odciążeniu
sieci informatycznej, poprzez ograniczenie możliwości transferu danych z lub do komputera
pracownika, usuwaniu nielegalnego oprogramowania, blokowaniu dostępu do nielegalnej treści oraz
kontroli antywirusowej, związane są bezpośrednio z bezpieczeństwem Starostwa i ochroną danych
osobowych.

Korzystanie z komputerów służbowych
§5. I. Zabronione jest wykorzystywanie przez pracownika komputera służbowego do celów
prywatnych. W szczególności zabronione jest:
1) instalowanie i wykorzystywanie jakiegokolwiek oprogramowania bez wiedzy i udziału
Administratora Systemów Informatycznych;
2) używanie, kopiowanie oraz przechowywanie programów komputerowych przy użyciu sprzętu
komputerowego stanowiącego własność Starostwa, nie będących oprogramowaniem
zainstalowanym przez administratora sieci:

3) odtwarzanie, kopiowanie, przechowywanie plików multimedialnych (muzyka, filmy, itp.)
przy użyciu sprzętu komputerowego stanowiącego własność Starostwa;
4) pobieranie załączników z wiadomości elektronicznych odbieranych z prywatnych kont e-mail.
2. Wszelkie działania pracownika, o których mowa w ust.
Administratora Systemów Informatycznych.

I, będą monitorowane przez

Monitoring
§6. Monitorowanie pracy pracowników przy wykorzystywaniu komputerów służbowych będzie
przeprowadzone na bazie oprogramowania „Statlook”, będącego w łasnością Starostwa, które posiada
do niego stosowną licencję.
§7. 1. Monitoring obejmuje:
1) kontrolę zdarzeń na komputerze użytkownika, określonych przed administratora sieci 11:
2) przesyłanie alertów na komputer pracownika przez administratora sieci IT;
3) czas pracy pracownika na komputerze służbowym:
4) przerwy w pracy na komputerze służbowym;
5) używanie przez pracownika aplikacji:
6) możliwość blokowania zbędnych aplikacji lub stron internetowych;
7) aktywność pracowników w pracy z komputerem na stanowisku służbowym;
8) wykonywanie przez pracowników wydruków;
9) odwiedzanie przez pracowników stron internetowych;
10) podglądu ekranu każdego komputera w urzędzie on-line;
I I ) ruch w sieci IT:
12) legalność programowania:
13) służbowe konta poczty email z zastrzeżeniem prawa kontroli treści wysyłanych i otrzymanych
e-mail z konta służbowego;
14) używanie przenośnych nośników danych (pendrive, CD-Rom) z możliwością blokowania ich
użytkowania, jak i odczytania ich treści;
15) zasoby posiadanego sprzętu.
2. Powiadomienie o monitorowaniu każdego użytkownika komputera następuje w postaci ekranu
startowego programu „Statlook".
3. Wszelkie dane uzyskane w wyniku monitoringu będą przechowywane w bazie danych na
serwerze Starostwa przez Administratora Systemów Informatycznych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.20! 6.922 t.j.).

Postanowienie końcowe
§8. Przypadki nieuzasadnionego naruszenia postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu
mogą być kwalifikowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych lub niewykonanie
zobowiązania w przypadku stosunku prawnego innego niż stosunek pracy.
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Załącznik Nr 2
do Zarządzenia N r . I.O.J2017
Starosty Łowickiego
z dnia .. $3. .P)d(Cd.

Low iez. dnia

(imię i nazwisko pracownika)

(stanów isko pracownika)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulacjami zawartymi w Regulaminie monitoringu
korzystania z komputerów służbowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu i przyjąlem/-ęłam
je do stosowania.

(podpis pracownika)

