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BCO Poland jako pierwsze na rynku proponuje jedne 
rozwiązanie spełniające cztery wymogi prawne.

Jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami wy-
posażonymi w prawa i obowiązki oraz wykonującymi za-
dania publiczne.

WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ 
BYĆ SPEŁNIONE

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 uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-nie 
danych)

Projekt Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia 
prawa (tzw. sygnalistów) 

Rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interopera-
cyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minima-
lnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
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IOD – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
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OBOWIĄZEK 

WYZNACZENIA IOD

Czy wiesz, że każda jednostka publiczna ma obowiązek 
wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych?

Czy wiesz, że w jednej jednostce publicznej może być 
kilku Administratorów?

Znamy się na swojej pracy, mamy doświadczenie  
w obsłudze jednostek publicznych, skontaktuj się  
z nami, a będziesz zgodny z wymaganiami prawa.



2022 - © Copyright by BCO POLANDPROSTA DROGA DO ZGODNOŚCI

SYGNALISTA

Ustanowienie wewnętrznych 
kanałów komunikacji  w 
zakresie przyjmowania  

i obsługi zgłoszeń

...w tym ustanowienie
kanału, zapewniającego 

możliwość dokonania 
zgłoszenia anonimowego

Wdrożenie procedur 
regulujących prowadzenie 

postępowań wyjaśniających 
na podstawie 

otrzymanych zgłoszeń

Wyznaczenie osób lub
osoby, odpowiedzialnej za 

prowadzenie postępowań 
wewnętrznych

Zagwarantowanie 
bezpieczeństwa 

Sygnaliście,  w tym 
ochronę przed ujawnieniem 
jego danych lub działaniami 

odwetowymi

Zagwarantowanie pełnej 
zgodności oraz 

rozliczalności podmiotu  
w zakresie przestrzegania 

przepisów prawa

CZY JESTEŚ GOTOWY NA WYZWANIA
CZEKAJĄCE TWOJA ORGANIZACJĘ?

ZGODNIE Z DYREKTYWĄ PODMIOT 
ZOBOWIĄZANY WDRAŻA SYSTEM ZAPEWNIAJĄCY:

Implementacja procedur w jednostce uwzglę-
dniająca jej strukturę, zadania, działalność, 
dotychczasowe tryby postępowania, regula-miny 
i procesy – efektywne i adekwatne wdro-żenie w 
oparciu o najlepsze standardy rynkowe, a 
następnie obsługa zgłoszeń i prowadzenie 
postępowań wyjaśniających.

Zewnętrzny
Specjalista ds. 

Obsługi Nieprawidłowości
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INSPEKTOR KSC

Mechanizmy zawarte w ustawie o KSC mają charakter zarówno prewencyjny (wymogi bezpieczeństwa dla podmiotów oraz nadzór nad ich wdrożeniem), 
jak i wspierający (wsparcie instytucjonalne ze strony zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa na cyberzagrożenia oraz incydenty oraz 

rekomendacje i zalecenia organów właściwych).

ZGODNOŚĆ
Z USTAWĄ

DOKUMENTACJA
DO UDOSTĘPNIENIA 

NA WWW

ZARZĄDZANIE
INCYDENTAMI

WSPARCIE 
ZESPOŁU SOC

ZGŁOSZENIA 
INCYDENTÓW DO 

WŁAŚCIWYCH 
CSIRT

WSPARCIE  
W REALIZACJI 
OBOWIĄZKÓW

Czy wiesz, że będą nowe instrumen-
ty dotyczące reakcji na incydent kry-
tyczny (ostrzeżenie i polecenie zabez-
pieczające)?

Czy wiesz, że będzie obowiązek 
wyznaczania osoby odpowiedzialnej 
za utrzymywanie kontaktów z pod-
miotami krajowego systemu cyber-
bezpieczeństwa – przede wszystkim  
z zespołem CSIRT?

Czy wiesz, że podmiot publiczny musi 
zapewnić zarządzanie incydentem or-
az dokonać zgłoszenia w ciągu 24 go-
dzin od momentu jego wykrycia?



2022 - © Copyright by BCO POLANDPROSTA DROGA DO ZGODNOŚCI

KRI - KRAJOWE RAMY INTEROPERACYJNOŚCI

Musisz zapewnić:

§

§

Zasady legalności - zgodność z prawem powszechnie 
obowiązującym

Zarządzanie bezpieczeństwem IT

Technologie do ochrony zabezpieczeń i danych 
wrażliwych

Ochronę przed złośliwym oprogramowaniem

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Pełnomocnika Bezpieczeństwa Informacji 

Zasady zapewnienia dostępności informacji 

Zasady bezpieczeństwa danych gromadzonych  
w systemach rzeznaczonych do realizacji istotnych zadań 
publicznych 

Czy wiesz, że masz obowiązek oceny działania systemów teleinformatycznych pod względem zgodności  
z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych lub rejestrów publicznych i wymiany informacji  
w postaci elektronicznej oraz przestrzegania wymagań zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności? 

Audyt zakończymy sprawozdaniem z działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych. 
Możemy też przejąć funkcję Pełnomocnika Bezpieczeństwa Informacji i codziennie czuwać nad zgodnością całości procesów.
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NEGATYWNE SKUTKI BRAKU ZGODNOŚCI

UTRATA WIZERUNKU
JEDNOSTKI SAMORZĄDOWEJ

NARUSZENIA POWODUJĄCE 
KONIECZNOŚĆ ZGŁOSZEŃ 

DO URZĘDÓW NADZORCZYCH

KONTROLE 
URZĘDÓW NADZORUJĄCYCH

KARY ADMINISTRACYJNE
I FINANSOWE

BRAK ZGODNOŚCI
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OFERTA CENOWA

Lp. Opis zakresu 
świadczonych usług

Cena netto / brutto od
Stały abonament miesięczny

1. Przejęcie funkcji: 
Inspektora Ochrony Danych (IOD)
Pełnomocnika Bezpieczeństwa Informacji (KRI)
Specjalisty ds. obsługi nieprawidłowości (Sygnalista)
Inspektora KSC (KSC)

3000,00 zł / 3690,00 zł 

Zapraszamy do kontaktu z nami
po indywidualną wycenę. 

+
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Dyrektor Handlowy
Ryszard Chmurski

Email: r.chmurski@bcopoland.pl
Telefon: +48 601 506 234

www.bco-integrity.pl

Prezes Zarządu
Damian Stachyra

Email: d.stachyra@bcopoland.pl
Telefon: +48 660 571 333

www.bco-integrity.pl

Dyrektor Operacyjny
Przemysław Chąciak

Email: p.chaciak@bcopoland.pl
Telefon: +48 502 366 822

www.bco-integrity.pl

NIE PRZEGAP OKAZJI!
Twoją jednostkę dzieli tylko chwila od pełnego bezpieczeństwa i 
kompleksowej zgodności:

KONTAKT


