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Podstawowe zadania informatyka  
w procesie ochrony danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych rozdziela obowiązki związane z ochroną 
danych w firmie czy instytucjach pomiędzy trzy różne osoby, z których każda 
pełni inną funkcję. Jedną z nich jest administrator systemu informatycznego, 
który odpowiada za wdrożenie zabezpieczeń infrastruktury IT.

Administratorem danych osobowych (ADO) 
jest kierownik instytucji lub firmy, która prze-
chowuje dane osobowe, np. pracowników, klien-
tów, kontrahentów. Taką funkcję pełni więc dy-
rektor szpitala, prezes zarządu firmy, właściciel 
jednoosobowej działalności gospodarczej czy 
kierownik ośrodka pomocy społecznej. Admi-
nistratorami danych są zarówno podmioty pu-
bliczne, jak i niepubliczne. 
Na administratorze danych ciąży wiele obo-
wiązków, z  których najważniejsze wynikają 
z ustawy o ochronie danych osobowych (uodo) 
i aktów wykonawczych do niej. Podstawowym 
zadaniem ADO jest zastosowanie odpowied-
nich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających ochronę przetwarzanych da-
nych osobowych przed ich udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez 
osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naru-
szeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodze-
niem lub zniszczeniem. 
Do realizacji tych zadań muszą zostać powołani 
administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) 
oraz administrator systemu informatycznego (ASI) 
– główny informatyk. ABI to osoba nadzorująca 
przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych da-
nych osobowych wynikających z przepisów i we-
wnętrznych ustaleń administratora danych. Z kolei 
ASI, zwany informatykiem, odpowiada za prawi-
dłowe funkcjonowanie sprzętu i oprogramowania 
oraz techniczno-organizacyjną obsługę. 

Instrukcja zarządzania
Naturalnym kandydatem na ASI jest kierownik 
działu IT. Przy czym funkcję ASI, a także ABI 
mogą pełnić osoby z firm zewnętrznych, które 
w  ramach outsourcingu świadczą takie usługi 

na podstawie stosownej umowy. Niestety obie 
te funkcje często pełni jedna osoba. Nie jest to 
wprawdzie łamaniem przepisów, ale rozdzielenie 
tych obowiązków ma ważne uzasadnienie. ABI 
to bardziej organizator nadzorujący kwestie for-
malne i merytoryczne, opisane w „Polityce bez-
pieczeństwa danych osobowych” firmy. ASI to 
technik wdrażający zabezpieczenia informatycz-
ne, opisane w „Instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym” służącym do przetwarzania 
danych osobowych. Wymóg opracowania wspo-
mnianych dokumentów w formie pisemnej wy-
nika z przepisów prawa, m.in. art. 36 ust. 2 uodo. 
Wprawdzie ustawa mówi jedynie o obowiązku wy-
znaczenia ABI, ale już np. różne przepisy „medycz-
ne” (m.in. ustawa o systemie informacji w ochronie 
zdrowia) wymagają powołania ASI. Coraz częściej 
też przepisy prawne powołują się na polskie i mię-
dzynarodowe normy z zakresu bezpieczeństwa in-
formacji oraz je rekomendują, a tam informatyk 
(ASI) odgrywa pierwszoplanową rolę. 

Środki bezpieczeństwa
Jednak normy, np. ISO, można mieć lub się na 
nich opierać, lecz formalnego przymusu do ich 
stosowania nie ma. Chcąc zapewnić w  miarę 
skuteczną ochronę posiadanych informacji, na-
leży śledzić na bieżąco rozwój technologii oraz 
towarzyszące temu coraz bardziej wyrafinowane 
zagrożenia. Poza tym bazując na ogólnie stosowa-
nych i uznawanych normach, należy stosować sil-
ne środki bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest 
posiadanie w organizacji dobrego informatyka. 
Obowiązki ASI muszą być formalnie określo-
ne umową o pracę, umową z firmą zewnętrzną 
czy chociażby załącznikiem w „Polityce bezpie-
czeństwa informacji”. Jeśli administrator danych 


